
FAST-FOOD: COMO ACOMPANHAR O MERCADO COMPETITIVO COM A AJUDA 
 

 

DO BIG DATA 

 

 
A empresa ao qual o case se refere, já consolidada no mercado há décadas, 

se viu ameaçada por seus concorrentes quando não soube utilizar de forma adequada 

os dados que coletava a respeito de seus clientes – coleta esta que era feita de forma 

muito rasa e desordenada, pois, como dito, essas informações não eram utilizadas de 

forma estratégica. 

 
A rede de fast-food acreditava que o termo “estratégia digital” era voltado 

apenas para as postagens nas redes sociais, o que nos leva a crer que a organização 

possuía uma presença digital de relevância e já havia criado um relacionamento com 

seus consumidores e possíveis consumidores. Partindo desse pressuposto, a 

empresa possui a sua disposição um grande volume e uma grande variedade de social 

data (que, basicamente, são informações que contribuem para traçar perfis e decifrar 

comportamentos), portanto temos que com uma mineração de dados adequada, a 

companhia de serviço de alimentação rápida já poderia identificar determinados 

padrões e tendências de seu público consumidor, o que a levaria a tomar decisões 

mais assertivas. Ou seja, de forma resumida: continuar engajando e ampliar o 

engajamento (talvez com promoções voltadas para quem apresentar determinado 

post no restaurante e/ou mencionar um conhecido nos comentários etc) para coletar 

e analisar mais dados do público que acompanha as redes sociais da empresa 

visando traçar caminhos e oportunidades para a empresa. 

 
Tendo uma visão mais clara das movimentações que ocorrem nas redes sociais 

(da empresa, de seus concorrentes e de seus respectivos consumidores), a empresa 

de lanchonetes poderia partir para a elaboração e a criação de seu aplicativo próprio 

– onde não somente apresenta seus produtos, mas também oferece delivery – e 

através deste ela poderia coletar informações diversas, melhorando ainda mais a 

experiência de seus clientes com a marca. Através, por exemplo, da coleta e da 

análise de como os clientes pagam suas refeições (via app; débito ou crédito; em 

dinheiro etc), da localização e do horário dos pedidos efetuados (etc), a rede de fast- 

food pode gerar grandes conjuntos de dados de perfis de seu público, tornando 

possível oferecer ao consumidor sugestões de pedidos baseadas no histórico de 

compras dele e demais informações que podem ser relevantes para aquelas 

determinadas personas (lanches e combos que entrarão no cardápio, 

abertura/fechamento de lojas próximas à localização do consumidor, disponibilização 

de descontos para determinadas regiões em períodos do dia etc), o que colocaria a 

empresa em um cenário muito competitivo com seus concorrentes que já fazem uso 

de Big Data e demais tecnologias que as ajudam a compreender o público e 

permanecer no mercado. 
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