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OBJETIVO DO DIA: 

 

Nosso objetivo é validar validar o 
posicionamento da marca Joy Juice,   
assim como seu desdobramento estético.
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A Fast-food nasceu como uma solução 
necessária para o mundo moderno. 

O estilo de vida moderno, marcado pela 
escassez de tempo para preparo e consumo de 

alimentos, levou ao crescimento de alimentos 
fast-food, que empregam técnicas de 

conservação e otimização do preparo.



Com o crescimento das redes, cresceram 
também seus efeitos colaterais na 
sociedade. 

O fortalecimento e presença global das cadeias de fast-
food geraram problemas de saúde pública (como a 
obesidade) e expuseram práticas anti-éticas, como 
maus-tratos à funcionários, uso de matérias-prima de 
péssima qualidade, manipulação da cadeia produtiva, 
publicidade infantil além práticas nocivas ao meio-
ambiente.



Países que avançaram economicamente, 
como o Brasil, começaram a sentir o ‘peso’ 
deste avanço na balança.  

Mais da metade dos brasileiros tem excesso de peso. A 
pesquisa Vigitel 2013 do Ministério da Saúde indica que 
50,8% dos brasileiros estão acima do peso ideal e que, 
destes, 17,5% são obesos. Em 2006 a proporção de 
pessoas acima era de 42,6% e a de obesos era de 
11,8%.
Pesquisa Vigitel 2013

Excesso de peso nos BRICs



O desrespeito às culturas locais fez surgir 
movimentos como o Slow Food, que luta 

por uma nova cultura de alimentação. 

O Slow-food surgiu na Itália em 1986 quando 
uma grande rede de fast-food entrou em uma 

pequena cidade, a contra-gosto de seus 
moradores. Surge então o Movimento Slow-Food 

luta pelo direito à alimentação saudável, 
produzida de forma justa e que respeite o meio 

ambiente e seus produtores.



A cruzada contra o fast-food se intensifica 
e ganha cobertura da mídia, tornando-se 
assunto público. 

Determinado a diminuir as altíssimas estatísticas de 
obesidade, doenças do coração e diabetes nos Estados 
Unidos o chef Jamie Oliver criou um programa de 
televisão que vai conversar com as pessoas em suas 
comunidades, apontando os malefícios da alimentação 
industrializada e convida os telespetadores a mudarem 
de atitude.



Em retaliação à insegurança alimentar 
surgida nos últimos anos, o consumo de 

produtos orgânicos dispara. 

A produção de alimentos orgânicos no Brasil 
cresceu mais de 20% em 2013 na comparação 

com o ano anterior. Estes alimentos estão livres 
de resíduos químicos, pesticidas, hormônios de 
crescimento, antibióticos que permanecem nos 

alimentos à longo prazo.



O velho fast-food começa a perder espaço 
para novos formatos, como o Fast-casual  

Grandes marcas como McDonald’s, Subway e 
Starbucks estão tendo que encarar uma grande ameaça 
vinda do segmento fast-casual. O crescimento de 
tráfego nos restaurantes deste segmento cresceu por 
cinco anos consecutivos enquanto nas redes de fast-
food manteve-se estável, sem crescimento.



Pequenos restaurantes, comida étnica, 
novos formatos de restaurantes, ganham 

espaço entre as opções mais saudáveis. 

Os food-trucks, símbolo de criatividade culinária, hoje 
são temas de programas de televisão e tem cada vez 

mais aprovação do público. A aprovação da lei que 
libera a venda de comida nas ruas de São Paulo, irá 

ampliar este negócio, que explodiu depois da crise de 
2008 e que este ano deve faturar cerca de R$ 1,6 bilhão, 

segundo a Associação Americana de Restaurantes. 



E agora, novos ingredientes fazem parte 
do cardápio: simplicidade, toque humano, 
visão de mundo, razão de existir...  

A rede Chipotle hoje, é mais que um restaurante, é um 
centro irradiador de uma ideia poderosa: comida com 
integridade. Da mesma forma o chefe Alex Atala é um 
defensor da culinária regional brasileira, e a cervejaria 
BrewDog, se auto-intitula como os ‘punks da cerveja’. A 
comida ganhou uma veia ideológica que pode 
extrapolar muito os limites da cozinha e sua relação 
com a sociedade.
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Nosso objetivo é entender como se posicionam 
alguns dos mais importantes players internacionais:

ROBEKS JUGO JUICEBOOST FROOTSJAMBA JUICE

BOLOCO CHIPOTLEEVOLUTION FRESH ROBEKSSMOOTHIE KING



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor 

Liderança

JAMBA JUICE

‘Blend in the good’ 

A partir de uma visão de "Inspirar e facilitar uma 
vida saudável", a Jamba Juice é uma marca líder em 
promover um estilo de vida saudável e ativo e líder 

no segmento de restaurantes saudáveis. 

Oferece produtos realmente saborosos, como smoothies 
feitos com frutas reais, sucos feitos na hora, chás e cafés, 

wraps no café da manhã, sanduíches Bistrô, Califórnia 
Flatbreads™, assados e snacks.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor

FROOTS

‘Eat delicious and Smile’ 

Você quer ser feliz, você quer ser saudável, e o 
Froots foi criado para criar esta deliciosa 

possibilidade. Estamos empenhados em ajudá-lo a 
desfrutar de alimentos frescos e naturais feitos a 
partir de ingredientes saudáveis e saborosos, que 

são essenciais para manter corpo e alma em forma. 
Se é bom para você está aqui.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor 

Premium

ROBEKS

‘Premium fruit smoothies’ 

A rede foi criada para ser a melhor em sua 
categoria. E para isso, usa os melhores ingredientes 
e suplementos alimentares. Busca oferecer opções 

para aquelas pessoas que desejam comer melhor e 
ter uma vida mais saudável.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor

JUGO JUICE

‘Effortless health’ 

Jugo Juice é uma empresa apaixonadamente 
comprometida com a vida saudável. Somos 
pioneiros em criar alternativas ao fast-food, 

defendendo com firmeza um estilo de vida ativo. 
Somos um grupo de lojas operadas com orgulho por 

parceiros locais e juntos, estamos energizando a 
nação com o nosso menu de smoothies, sucos 

frescos, wraps grelhados e pães.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor 

Produtos funcionais

SMOOTHIE KING

‘Smoothies with purpose’ 

Queremos transformar o estilo de vida saudável em 
algo delicioso e nutritivo. Se você está querendo 

perder uns quilinhos , ter mais energia no final do 
dia ou simplesmente se sentir melhor sobre sua 

alimentação, cada smoothie que fazemos tem uma 
função específica. Por isso dizemos que cada um de 

nossos smoothies defende uma causa, um 
propósito.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor 

Jovem + Descolada 
Liderança

BOOST JUICE

‘Love Life’ 

Somos uma alternativa saudável ao fast food, e 
possuímos uma marca tão 'cool' que é percebida 

como a Apple entre nossos clientes jovens. 

Boost Juice é um fenômeno de vendas que a cada 
ano inaugura aproxim. 30 lojas em 4 novos países.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor

EVOLUTION FRESH

‘Our juices are cold-pressed with purpose’ 

We believe in a different approach to making juice. 
The cold-pressed way. It’s our way of helping 

protect the flavor and nutrients of the raw fruits 
and vegetables we bring into our juicery. No added 

colors or flavors nature didn’t put there. Just our 
favorite produce, tasting as close to fresh picked as 

possible with minimal processing.



Promoção de uma vida saudável 

Sabor + Ingredientes + Frescor 

Paixão pelo que faz 

Faz diferença no mundo

SWEET GREEN

‘Live the sweetlife’ 

Sweetgreen é um destino para comida deliciosa que 
ao mesmo tempo é saudável para você e alinhada 

com seus valores. Nós buscamos fornecedores 
locais e ingredientes orgânicos de agricultores que 

conhecemos, parceiros que confiamos, apoiando 
nossas comunidades e criando relacionamentos 

significativos em torno de nós. Nós existimos para 
criar experiências onde a paixão e propósito se 



Paixão pelo que faz 

Faz diferença no mundo

BOLOCO BURRITOS

‘Inspired burritos’ 

Nossa missão é melhorar a vida das pessoas. Nosso 
jeito de fazê-lo é oferecer burritos ridiculamente 

deliciosos. E literalmente é a coisa mais importante 
que fazemos. Nós sabemos... é difícil levar um 

burrito a sério. Mas não se preocupe, você não 
precisa. Esse é o nosso trabalho. Você só precisa 

amar o que fazemos. Se falharmos em te inspirar ou 
te agradar, deixe-nos saber. Nós vamos fazer isso 



Sabor + Ingredientes + Frescor 

Paixão pelo que faz 

Faz diferença no mundo

CHIPOTLE

‘Food with integrity’ 

Significa servir a melhor comida, de forma 
sustentável, e sempre com atenção ao sabor, 

nutrição e preço. Isso significa que apoiamos os 
agricultores locais que respeitam a terra e os 

animais. Significa ainda que, sempre que possível, 
utilizaremos carne de animais criados sem 

antibióticos ou hormônios. E isso significa também 
que buscaremos, sempre que possível, produtos 

orgânicos e produzidos localmente. Alimentos com 
integridade é uma jornada que começou há mais de 



O que entendemos desta análise?



Existem 2 territórios de posicionamento, 
relacionados ao foco de atuação das redes:
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Existem 2 territórios de posicionamento, 
relacionados ao foco de atuação das redes:

Foco em bebidas Foco em alimentação 

Visão de  
mundo

Vida mais  
saudável

Marcas buscam estimular e propagar um estilo 
de vida saudável do qual fazem parte.

Marcas evidenciam sua visão de mundo e seu 
jeito de pensar para conquistar clientes.

A diferenciação entre as marcas é pequena e 
fica concentrada no produto, que disputa a 

liderança pelo sabor ou funcionalidades.

A fator de diferenciação entre as marcas é sua 
própria cultura, onde o produto, apesar de 

importante, aparece em segundo plano.



E a Joy Juice hoje?  
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E a Joy Juice hoje?  

Foco em bebidas Foco em alimentação 

Visão de  
mundo

Vida mais  
saudável

?

Nossa proposta é que a   
Joy Juice passe a explorar 

melhor sua visão de mundo



Mas antes desta construir esta visão de mundo, 
vamos entender as percepções dos públicos sobre a 
Joy Juice.
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Ainda há dúvida sobre como apresentar a Joy Juice. 

✓ É um fast-food natural, que oferece wraps, sucos, açais, 
saladas e smoothies. 

✓ Fast-food saudável especializado em wraps, saladas, 
smoothies e sucos. 

✓ Somos um lanchonete fast-casual, especializada em wraps, 
saladas smoothies, sucos e açaí.



A Joy de hoje é muito mais que smoothies. 

✓ Comida rápida com sabor e saúde. 

✓ Saímos um pouco do mundo Jamba e fomos pra esse segmento 
que é novo, que é intermediário.  

✓ Wraps, smoothies, bow salad. O mix e como apresentamos é 
único e diferenciado. 

✓ Um fast food natural com excelência nos produtos. 



Temos alma de lanchonete. 

✓ Lanchonete tem essa coisa mais convidativa.  

✓ Entra aqui rapidinho. Não tem aquela coisa mais privê do 
restaurante. 

✓ Somos uma lanchonete fast-food que oferece produtos 
saudáveis.



O sabor vem à frente do saudável. 

✓ Se tirar tudo, o cliente vai na loja porque ele gosta da comida, e 
de bônus ganha uma comida saudável.  

✓ As pessoas voltam porque é gostoso. 

✓ Os 3 motivos que as pessoas vem aqui é porque é gostoso, 
barato e saudável.



O atendimento é bom mas pode melhorar. 

✓ Tentamos receber o cliente antes que ele esteja recebendo 
você. 

✓ Sorrir para eles. Fazer com que ele seja sempre bem-vindo. 

✓ Dar opção, tentar descobrir o que ele gosta. E com velocidade.



Existe cuidado e atenção na gestão das pessoas. 

✓ Somos muito preocupados na gestão das pessoas. Muito 
focados nisso. Aí é onde a peteca pode cair. Pensamos em 
formas de motivar a equipe. 

✓ Temos processos mais elaborados que em um fast food básico. 

✓ O que mais costuma dar problema em franquia é funcionário. 
Mas temos menos problemas que média. A gente dá muito 
incentivo e as vezes você não tem o retorno esperado. Isso 
entristece sim.



A fila / espera é motivo de frustração dos clientes. 

✓ Eu já desisti várias vezes porque não tenho paciência pra fila. 

✓ Muitos amigos não gostam de vir no almoço por causa da fila. 

✓ Não entendo porque não tem um segundo caixa, para andar 
mais rápido.



A loja não consegue transmitir imediatamente o que 
é a Joy. 

✓ Muitas vezes o cliente entra na loja pela primeira vez e nao 
sabe o que é. Falta comunicação visual. Pobre em informação. 

✓  A gente entra na nossa loja é tudo muito igual. Nao é pra ser 
sofisticado. Talvez possamos tem o mesmo mobiliário mas com 
uma roupagem um pouquinho mais sofisticada. Tem que ser um 
pouco clean sim.



Existe o desejo de oferecer uma experiência Joy. 

✓ Não é só vender produto. A gente se preocupa em dar um bem 
estar. 

✓ Queremos que ele compre mas desfrute nossa loja. Que curta 
um pouquinho. Que vá sair de lá bem melhor que entrou. 

✓ Queremos que as pessoas saiam um pouco da loucura de SP. 
Vá ali dar um relaxada. 



EM RESUMO: 

- Ainda há dúvida sobre como apresentar a Joy Juice. 

- A Joy de hoje é muito mais que smoothies. 

- Temos alma de lanchonete. 

- O sabor vem à frente do saudável. 

- O atendimento é bom mas pode melhorar. 

- Existe cuidado e atenção na gestão das pessoas. 

- A fila / espera é motivo de frustração dos clientes. 

- A loja não consegue transmitir imediatamente o que é a Joy. 

- Existe o desejo de oferecer uma experiência de marca Joy.
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Para criar um posicionamento impactante e verdadeiro, 
buscamos aprendizados dentro deste documento, nas ruas, 
mas principalmente em três grandes percepções. 



- Lembrando que, a frequencia de vezes que as pessoas saem para 
comer é muitas vezes maior que as vezes que saem para beber algo; 

- Isso significa ter um posicionamento de marca que fale com todas as 
pessoas e não apenas com o público ‘saúde’; 

- Passamos a disputar não apenas o share of mind, mas o share of 
pocket do grande público; 

- Desse modo, nos preparamos para a briga com os pesos pesados.

#1 É melhor se posicionar como uma opção de alimentação 
do que ficar limitado ao nicho dos saudáveis.



- A maioria dos players do mercado de alimentação saudável não tem 
um posicionamento de marca sólido; 

- Não tem estética que transmite credibilidade (infantil / excesso de 
cores); 

- Não tem comunicação que transmita alguma ideia ou crença, só o 
produto; 

- Por isso, a Joy Juice precisa dar um salto de maturidade em sua 
comunicação.

#2 Existe uma lacuna de maturidade no posicionamento, na 
comunicação, na estética do segmento de ‘saudáveis’.



- Uma marca que tem amizade em sua essência; 

- Jovem e conduzida por jovens; 

- Tem um DNA ativo, dinâmico, atualizado; 

- Feita por pessoas que trabalham duro mas com amor e descontração.

#3 No Brasil, poucas marcas do segmento defendem uma causa.





Um passo adiante. Uma nova marca



Nova tipologia a ser utilizada









Apresentamos







































Saladas Wraps Smoothies



Comer Amar Prazer



Equilíbrio 
Leveza

Surpresa 
Sabor

Cores 
Combinações



Tire o peso do prato e da 
consciência 

Ame o que faz. 
Faça o que ama.

Se a felicidade bater. 
Apanhe.









































































Obrigado


