
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – FAFIC 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – DECOM  

 

 

 

 

 

FERNANDA YARA FREIRE GADELHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE MARKETING DA EMPRESA RNFESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ/RN 

2013 



 
 

FERNANDA YARA FREIRE GADELHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE MARKETING DA EMPRESA RNFESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso de Comunicação 
Social com habilitação em Publicidade e 
Propaganda, da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte, como requisito 
básico necessário à obtenção do título de 
Bacharel em Comunicação Social.  
Orientador: Prof. Ms. Gustavo Henrique 
de Oliveira Melo 
 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ/RN 

2013 



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

PLANO DE MARKETING DA EMPRESA RNFESTAS 

 

 

FERNANDA YARA FREIRE GADELHA 

 

 

PARECER DA BANCA 

Projeto de Conclusão de Curso submetido à Banca Examinadora do Curso de 

Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte e aprovada como requisito para conclusão do Curso 

de Comunicação Social. 

 

Mossoró, ___de__________ de 2013. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof. Ms. GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO  

Orientador – UERN 

 

___________________________________________________________________ 

Prof. IVAN CHAVES COELHO 

Examinador – UERN 

 

___________________________________________________________________ 

Profª. Ms. PAULA APOLINÁRIO ZAGUI 

Examinadora – UERN 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pai, mãe e irmã  

o amor incondicional de vocês é que me fortalece a cada dia. 



 
 

AGRADECIMENTOS  

Agradeço primeiramente a Deus pela proteção contínua. É sua luz que guia 

meus passos na constante evolução da vida. 

À minha família, por acreditar em mim. Mãe, sem você eu ainda estaria 

perdida. Pai, sua presença me deu segurança para continuar caminhando. Irmã, 

com você eu descobri o real significado da palavra carinho. 

 Aos meus amigos, pelo conforto e alegria que me proporcionaram entre um 

parágrafo e outro. Em especial a Samuel Moreira e Fernanda Gabriela. Lindinhos 

“Sem vocês eu posso conseguir viver, mas com vocês é bem melhor dá pra sentir”. 

As pessoas que passaram por minha caminhada, que hoje mesmo longe, 

fazem parte de minha história. 

Ao prof. Orientador Gustavo pela aceitação do meu projeto e ajuda na 

elaboração e construção desse trabalho. Não foi fácil, mas com sua ajuda o final foi 

menos doloroso. 

À Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, que proporcionou 

a concretização de um sonho.  

Ao Departamento de Comunicação – DECOM, pelo aprendizado e 

desenvolvimento profissional.  

E por fim, aos colegas do curso de Publicidade e Propaganda com quem tive 

o prazer de conviver nesses longos anos de graduação, esses momentos 

compartilhados foram a melhor experiência de minha formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

Atualmente com as constantes mudanças no panorama mercadológico, as 

empresas sentem a necessidade de reavaliarem seu posicionamento no mercado. 

Nesse contexto, o marketing se apresenta como uma importante ferramenta no 

processo de agregar valor a produtos e/ou serviços e estimular a demanda da 

empresa no mercado. Esse trabalho elabora um plano comunicacional de marketing, 

através de um diálogo entre a teoria e a prática, no intuito de reposicionar a 

presença de uma empresa no mercado, a partir da construção de sua imagem de 

marca. Essa pesquisa faz uso dessas prerrogativas para alcançar o presente 

objetivo: por que se criar um plano comunicacional de marketing para a empresa 

RNFESTAS, em Tabuleiro do Norte-CE. Para isso, a pesquisa teve como 

metodologia o apanhado bibliográfico e a coletas de dados por: entrevista, grupo 

focal e observação in locus. De modo a resumir e organizar os dados obtidos junto à 

empresa, as informações foram organizadas em formato de briefing. Com isso, foi 

possível traçar o perfil da empresa e assim análise os melhores caminhos na 

construção do plano que venham a fortalecer a imagem da mesma no mercado a 

que está inserida. 

 

Palavras-chave: Marketing. Posicionamento. Plano Comunicacional de Marketing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Currently with the constant changes in the market, companies feel the need to 

reassess your positioning in the market. In this context, marketing itself as an 

important tool in the process of adding value to products and/or services and 

stimulate market demand. This work devises a plan marketing communicational, 

through a dialogue between theory and practice, in order to reposition the presence 

of a company on the market, from building your brand image. This research makes 

use of these prerogatives to achieve this goal: because if you create a plan for the 

company marketing communicational RNFESTAS, in Gillingham-CE. To this end, the 

research methodology was the caught and the bibliographic data collections by: 

interview, focus group and observation in locus. In order to summarize and organize 

the data obtained by the company, the information has been organized in briefing 

format. With this, it was possible to trace the profile of the company and so the best 

paths analysis in the construction of the plan that will strengthen the image of the 

same market that is inserted 

 

Keywords: Marketing, Positioning, Communicational Marketing Plan. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O homem tem a necessidade de marcar as passagens presentes em suas 

vidas. Assim, desde os primórdios existem diversas maneiras de registros dos 

acontecimentos no mundo e em universos particulares. Como um mecanismo de 

ascensão, rememoração e/ou, comemoração estes indivíduos criaram o simbolismo 

dos eventos. 

Segundo Allen; O’Toole;  McDonell; Harris(2008),  mitos e rituais foram 

criados para interpretar acontecimentos cósmicos, nos quais o significado cultural é 

compartilhado e reafirmado. Tanto em particular quanto em público as pessoas 

sentem necessidade de marcar as ocasiões importantes de suas vidas e de festejar, 

frequentemente marcado por um rito de passagem. 

Ainda, segundo os autores ora citados, atualmente os eventos são essenciais 

a nossa cultura: 

O tempo de lazer maior e a maneira mais cuidadosa de gastar dinheiro 
levaram a proliferação de eventos públicos, celebrações e entretenimento. 
[...] O entusiasmo de grupos comunitários e indivíduos por seus próprios 
interesses e paixões motiva o surgimento de uma maravilhosa coleção de 
eventos sobre praticamente todos os assuntos e temas que se possa 
imaginar (ALLEN; O’TOOLE; MCDONELL; HARRIS, 2008, p.3).  

Na última década houve um considerável crescimento e expansão na 

indústria de eventos no mundo como um todo. “Emergindo como indústria própria a 

partir dos anos 90, o setor de eventos continua a crescer, motivado pelo 

desenvolvimento econômico e pelo aumento de gastos com lazer” (ALLEN; HARRIS; 

MCDONELL; O’TOOLE, 2008, p. 04). 

Nesse contexto de expansão, os eventos surgem como uma nova indústria 

capaz de gerar benefícios econômicos. Isso ocorre depois da participação 

corporativa, que reconhece o valor econômico e promocional de festejos – rituais, 

apresentações ou celebrações específicas – que tenham sido deliberadamente 

planejados e criados para marcar ocasiões especiais ou para atingir metas e 

objetivos de cunho social, cultural ou profissional (ALLEN; O’TOOLE; MCDONELL; 

HARRIS, 2008). 
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O terno ‘eventos’ e todo o processo de gestão e sua estrutura tem estado 
em voga ultimamente. Muitas áreas que antes eram consideradas distintas 
– como encontros, conferências, exposições, festivais e competições 
esportivas – agora são entendidas como parte da ampla indústria de 
eventos (ALLEN; O’TOOLE;MCDONELL;HARRIS, 2008,p.264) 

Kotler e Keller (2006) afirmam que o mercado comercial não é mais o de 

antes. Ele está radicalmente diferente em relação aos anos que antecedem a 

década de 80. Dentre essas mudanças, muitas se deram através das forças de lutas 

sociais, estas, importantes para que se criassem novos comportamentos, 

oportunidades e desafios para o mercado.  

Deste modo, as empresas sentem a necessidade de reavaliarem seu 

posicionamento frente a sua prática comercial. Visto que, a demanda de produtos e 

serviços e, o grau de exigência do consumidor se modifica e cresce a cada dia.  

As mudanças tecnológicas, a globalização e os impasses sociais mudam o 

panorama empresarial vigente no mundo contemporâneo. Tais questões incitam as 

empresa, que criam produtos ou prestam serviços, a se adaptarem ao mercado 

obedecendo às prerrogativas nele exigidas. Assim, podendo adentra-se ao contexto 

competitivo ora presente (GIOVINAZZO, 2003).  

Nesse contexto, o marketing apresenta-se como uma ferramenta fundamental 

para as empresas sobreviverem no mercado. Assim, Kotler e Armstrong (2007) 

veem o marketing como responsável “por criar, promover, fornecer bens e serviços a 

clientes e estimular a demanda de uma empresa” (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, 

p.04). 

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p.04) “O marketing é um processo 

pelo qual as empresas agregam valor a seus serviços sobre seus clientes. Ele 

constrói relacionamentos entre a oferta e a demanda”. Os autores colocam o 

marketing como ação prioritária no gerenciamento de parceiras no contato e 

estímulos aos clientes de uma empresa. 

Las Casas (2001) descreve o marketing como uma ação que:  
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Englobar todas as atividades concernentes às relações de troca, orientada 
para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando 
alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 
causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 1997, p.26). 

Vale ressaltar que para o marketing colocar em prática seus princípios é 

primordial se ter pleno conhecimento sobre o contexto a que a empresa está 

inserida. Isto é, ser conhecedor das ferramentas de marketing, do mercado em que 

a empresa está inserida e, de seu público-alvo (LAS CASAS, 2001; KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 

O plano de marketing nesse processo, assim como outros planos 

departamentais, apoia o planejamento estratégico da empresa. Logo, a construção 

detalhada deste é o suporte gerencial da empresa.  

Para Kotler e Armstrong (2007, p.30), “o marketing apoia o planejamento 

estratégico da empresa de maneira detalhada para assim visualizar oportunidades 

dentro de um quadro competitivo”. 

Essa ação deve proporcionar para a empresa um direcionamento estratégico 

que permita a mesma seguir e alcançar as necessidades de seus clientes. Isso, 

pensando na lucratividade da organização. Ainda, visa facilitar informações que 

ajudam a identificar oportunidades vigentes no mercado. 

No setor de serviços, no qual se encontra inserida a empresa analisada, onde 

os produtos oferecidos são intangíveis, ou seja, são ideias e conceitos que o 

consumidor não pode tocar ou levar, Las Casas (2002, p.15) “destaca um aumento 

da competitividade entre as empresas, estas que veem no marketing uma 

importante ferramenta para destacar seu diferencial dentre as outras”. 

Considerando o que foi exposto, o estudo vislumbra a elaboração de um 

plano de comunicação de marketing para a empresa RNFESTAS, situada em 

Tabuleiro do Norte-CE, com base em uma análise da situação de mercado a qual a 

empresa está inserida.  

Este que possa “norteá-la na coordenação de suas atividades com melhor 

aproveitamento das oportunidades de mercados, visando à construção de uma 

marca sólida e uma imagem de marca forte e favorável” (KOTLER, 2000, p.86). 

Para atingir o objetivo geral foram definidos seguintes objetivos específicos: 

 Buscar na bibliografia de marketing, planejamento de marketing e 

posicionamento da marca embasamento consistente; 
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 Realizar análise de mercado da RNFESTAS e compreender a realidade 

que a cerca, para assim, traçar diagnóstico e identificar problemas; 

 Apontar soluções a partir de ferramentas de Marketing e Comunicação 

expressas em um plano de marketing estruturado. 

Compreende-se que o presente trabalho tem importância a partir do momento 

que busca associar os conhecimentos teóricos, obtidos durante a graduação, com a 

prática do mercado, auxiliando uma empresa no desenvolvimento de melhores 

estratégias frente ao mesmo, já que a empresa não possui nenhum tipo de 

planejamento.  

A elaboração de um plano possibilitará crescimento sólido, a conquista e 

retenção de clientes, gerando assim, oportunidades de trabalho na região a qual a 

empresa atua. Academicamente também será válido, pois irá possibilitar um 

aprofundamento neste assunto, permitirá que futuros pesquisadores possam apoiar-

se nesse trabalho para realizar futuras pesquisas. 

Para a realização dessa empreitada o projeto foi estruturado em cinco etapas 

a serem descritas a posteriori, que compreende a metodologia utilizada no presente 

trabalho de conclusão de curso. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E MARKETING 

 

O atual panorama econômico está sendo moldado por duas poderosas forças, 

a tecnologia e a globalização. Se antes uma notícia levava dias para dar a volta ao 

mundo, hoje é possível acompanhar ao vivo acontecimentos do outro lado do 

planeta, graças às transmissões via satélite e a internet. O cenário tecnológico cada 

vez mais moderno está repleto de novos produtos, que configuram não apenas a 

infra-estrutura material da sociedade, mas também os padrões sociais que a norteia 

(KOTLER, 1999, p.15-16).  

Segundo Kotler & Armstrong (2003, p.15) “os avanços tecnológicos, a rápida 

globalização e continuas mudanças econômicas e sociais estão causando profundas 

transformações no mercado”. E se o mercado muda consequentemente aqueles que 

o atendem devem mudar também.  

Diante dessa realidade o grande desafio das empresas tem sido tornarem-se 

competitivas e, o marketing surge como ferramenta adequada na aplicação de 

atividades eficientes para estimular interesse em determinado produto ou serviço. 

Para Kotler e Keller (2006, p.05) “a troca é o conceito central do marketing, já 

que envolve a obtenção de um produto desejado de alguém oferecendo algo em 

troca”. Nesse sentido, o marketing é praticado a milhares de anos.  

Historicamente, o marketing surgiu durante a transição da economia de 

produção para a economia de consumo em meados do século XVIII e começo do 

século XIX. Este emergiu do desequilíbrio criado pelo excesso de produção, 

consequência da Revolução Industrial que ocasionou no excesso de produtos, 

criando assim a necessidade de estimulo no mercado (COBRA 1997, p.20). 

As primeiras noções de marketing surgem apenas em 1960 com a AMA 

(American Marketing Association) que definia o marketing como o desempenho das 

atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao 

consumidor ou utilizador (COBRA, 1997). 

De acordo com Las Casas: 
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Marketing é área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientada para a satisfação dos desejos 
e necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos 
da organização ou individuais e considerando sempre o meio ambiente de 
atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da sociedade 
(LAS CASAS, 2002 p.15). 

Complementando a visão anterior, Kotler e Armstrong (2003) afirmam que 

marketing é um conjunto de estratégias adotadas pelas empresas com o propósito 

de satisfazer seus cliente e ajudar a mesma a alcançar seus objetivos.  

O conceito geral de marketing proposto por Kotler e Armstrong (2003) é 

definido como: 

A administração de mercados para efetuar trocas e relacionamentos com o 
propósito de criar valor e satisfazer, necessidades e desejos. 
Perceptivelmente essa definição e as anteriormente citadas, vem 
carregadas de conceitos secundários. Mercado, por exemplo, trata do 
conjunto de compradores atuais e potenciais de um produto, que 
compartilham desejos ou necessidades específicas que podem ser 
satisfeitas por meios de trocas ou relacionamentos. A transação, por sua 
vez, consiste na troca de valores entre duas partes, onde uma parte obtêm 
Y em troca de X, que é o ato de obter de alguém um objeto desejado 
oferecendo alguma coisa em troca o que necessariamente não envolve 
dinheiro (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.7).  

 

Produto é qualquer coisa capaz de satisfazer uma necessidade. Não 

necessariamente um produto físico, como também informações, ideias, benefícios, 

ou seja, bens intangíveis.  

Atualmente, nos deparamos com uma variedade incontável de 

produtos/serviços, no entanto, o que nos leva a escolher um produto em relação a 

outro é a percepção de valor que esse produto nos proporciona.  

O Valor para o cliente é a diferença entre o que ele ganha adquirindo e 

utilizando um produto e o que gasta para adquirir. Sua satisfação vai depende de 

como ele percebe o desempenho do produto em relação às suas expectativas 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003).  

O marketing, por sua vez só ocorre quando as pessoas decidem satisfazer 

suas necessidades e seus desejos por meio de trocas.  

Os desejos são compartilhados por indivíduos e se manifestam em termos de 

objetos que satisfaçam suas necessidades. Estes, apoiados pelo poder de compra 

tornam-se demandas. Em outras palavras, o homem tem desejos praticamente 
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ilimitados, mas recursos finitos, então a demanda está na procura por 

produtos/serviços que os ofereça a maior satisfação possível de acordo com os 

desejos e recursos. 

Apesar de inúmeros conceitos de marketing é possível perceber que sua 

função está ligada a desejos e necessidades humanas. Estas últimas são definidas 

em três categorias: a) As necessidades físicas básicas, alimentação, segurança, 

abrigo; b) As necessidades sociais de bens e afeto; c) as necessidades individuais 

de conhecimento e auto–expressão (KOTLER; ARMSTRONG, 2003). 

Nesse sentido os estudos realizados por Maslow procuram compreender e 

explicar o que dirige e sustenta o comportamento humano, que para o autor, é 

motivado por necessidades.  

A teoria motivacional de Maslow é citada por muitos autores na área de 

marketing como Kotler (1998); Churchil & Peter (2000); Sandhusen (1998) e também 

Semenik & Bamossy (1995) como fundamento norteador das teorias de consumo a 

partir da pirâmide das necessidades humana. 

Maslow apresentou na sua teoria que a motivação, segundo a qual as 

necessidades humanas estão organizadas, é disposta em níveis, numa hierarquia 

de importância e de influência, cuja base é as necessidades mais baixas, as 

necessidades básicas, e o topo as necessidades mais elevadas, ou seja, as 

necessidades de auto – realização (SERRANO, 2011). 

Ainda, de acordo com Maslow (1975), as necessidades básicas são as 

fisiológicas, se referem às necessidades biológicas dos indivíduos, como a fome, a 

sede, o sono. E as necessidades de segurança que surgem na medida em que as 

necessidades fisiológicas estejam razoavelmente satisfeitas.  

Tais necessidades são as mais prementes e dominam fortemente a direção 

do comportamento caso não estejam satisfeitas. 

Atendida essas duas necessidades surgem às necessidades de amor, afeição 

e participação. Segundo o autor, estas se referem à necessidade de afeto das 

pessoas que são necessidades sociais presentes em todo ser humano. 

Posteriormente surgem as necessidades de auto-estima, que se refere às 

necessidades ou desejos das pessoas de uma auto avaliação estável, bem como, 

uma auto-estima firme. A satisfação desta necessidade gera sentimentos de 

autoconfiança, de valor, de capacidade e sentimento de utilidade. 
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Por fim, no topo da pirâmide estão às necessidades de auto realização, que 

são as necessidades de crescimento. A tendência de todo ser humano em realizar 

plenamente o seu potencial. Estes são os desejos de tornar-se sempre mais do que 

é e de vir a ser tudo o que pode ser. Para Maslow o aparecimento desta 

necessidade supõe que as anteriores estejam satisfeitas (GUIMARÃES, 2001). 

Pode-se dizer que a teoria de Maslow nos possibilita compreender os fatores 

psicológicos que interferem em todo processo de compra desde o reconhecimento 

de uma necessidade até a decisão e avaliação no pós compra.  

O valor do produto não está simplesmente na satisfação das necessidades, 

mas também no valor adquirido com o produto. Além disso, a compreensão dos 

fatores psicológicos do comportamento humano é fundamental para a compreensão 

das necessidades e desejos de determinados grupos e, para a determinação de 

mercados-alvo a serem atendidos por uma empresa. Assim, bem como, na definição 

de estratégias e compostos de marketing que deverão ser utilizados (GUIMARÃES, 

2001). 

Observa-se uma constante evolução nas definições de marketing. Isso, até 

chegar a Kotler & Armstrong (2003) que veem o marketing como um processo 

administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor com os outros. 

Diante de vários conceitos e definições, Kotler e Keller (2006) salientam que a 

realização do marketing não é acidental. Ele resulta da realização de atividades de 

planejamento e execução cuidadosos.  

Podemos perceber que para realizar ações de marketing as empresas estão 

buscando informações no mercado, com clientes e realizando estudos da 

concorrência por meio do uso de novas tecnologias e utilizando meios de 

comunicação mais direcionados e integrando para assim, transmitir uma mensagem 

coerente a todos os seus clientes.  

 

 

2.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O mundo dos negócios muda constantemente. Pois, ser capaz de detectar e 

sinalizar antecipadamente essas mudanças permite as empresas sobreviverem em 

um mercado mutável e competitivo.   
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De acordo com Kotler e Armstrong (2003) todas as empresas devem olhar 

para o futuro a fim de desenvolver estratégias que possam fazer frente às 

constantes mudanças ambientais. Detectar e sinalizar antecipadamente essas 

mudanças permite ao administrador rever as estratégias estipuladas para continuar 

perseguindo os objetivos traçados no plano. 

Para Las Casas (2006, p.13) “planejar estrategicamente significa estar em 

sintonia com o mercado, visando à adaptação da direção estratégica de uma 

empresa às constantes mudanças no mercado”, considerando sempre os recursos 

disponíveis e os objetivos que foram definidos. Desse modo, Kotler e Armstrong 

(2003, p.32) corroboram dizendo que “a organização deve montar um plano que 

melhor se encaixe em seus objetivos, aproveitando oportunidades e seus recursos”.  

Nesse aspecto Kotler e Armstrong (2003) definem plano estratégico como o 

processo de desenvolver e manter um ajuste estratégico entre os objetivos, 

habilidades e recursos de uma organização e as oportunidades em um mercado em 

contínua mutação (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.33).  

O planejamento pode ocorrer tanto de maneira formal ou informal. O 

planejamento informal acontece, quando não há nenhum método de trabalho 

específico. Diferentemente, o planejamento formal, usa metodologia e na maioria 

das vezes é escrito, onde sua elaboração requer o domínio de certas técnicas e 

conceitos para melhor obtenção de resultados (LAS CASAS, 2006, p.12-13). 

Diversas empresas operam sem um plano formal, sejam elas de grande ou 

pequeno porte. Visto que, na visão de muitos administradores as mudanças no 

mercado são rápidas demais para que um plano seja útil.  

Entretanto, em oposição a essa visão, Kotler e Armstrong (2003) defendem 

que um bom planejamento auxilia a antecipar e responder rapidamente a situações 

adversas. Também, sugere preparar a empresa para eventos inesperados. “No 

planejamento há um objetivo a ser atingido, um caminho a ser traçado, e, fatores 

ambientais externos e internos da empresa que podem alterar esse caminho 

mudando assim a estratégia, porém continuando o mesmo objetivo a ser atingido” 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p.33). 

Ainda nas definições Lupetti (2000) explica que o planejamento é algo que 

fazemos antes de agir, antes de tomar uma decisão. É o processo de decidir o que 

fazer e como fazer antes da ação.  
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A definição de Corrêa (2002) complementa a definição de planejamento 

estratégico ao afirmar que trata-se de um processo administrativo e sistemático para 

se atingir um determinado objetivo, coordenando a atuação do assunto em questão. 

Isso ocorre para se obter o máximo de resultado com o mínimo dispêndio de 

recursos humanos e financeiros.  

Com base no que foi colocado sobre o planejamento estratégico é possível 

perceber que seus benefícios estão em ajudar a empresa a perceber a realidade 

que a cerca, para assim facilitar a tomada de decisões e minimizar seus riscos. 

Desse modo, diminuindo suas incertezas como também auxiliando a redução de 

custos e organização de trabalho com o intuito de aumentando seus resultados.  

É importante destacar que o planejamento envolve todas as áreas da 

empresa. Este preocupa-se com a definição, avaliação e seleção das áreas de 

negócios nas quais a organização atua e a ênfase que cada área deverá receber. 

Nos passos que precisam ser realizados na elaboração de um plano 

estratégico, o primeiro deles, que inspirará todos os passos seguintes é a razão de 

existir da empresa. Onde, toda empresa precisa de uma razão para existir e ela 

existe para realizar alguma ação, portanto, definidos em conjunto Missão, Visão e 

Valores que, por conseguinte, nortearão a definição dos objetivos a serem seguidos 

(CHIAVENATO, 2004). 

Sobre esse ponto, Carvalho (2010) explana que a missão representa a razão 

da existência de uma organização. Esta deve abranger o seu propósito básico e 

transmitir seus valores a funcionários, clientes, fornecedores e sociedade. 

Diz respeito à finalidade da existência da empresa, o porquê dela existir, o 

que pretende fazer, a razão pela qual se considera necessária ao mercado e a quem 

se destina essa sua existência. Já a visão é a perspectiva à longo prazo, onde ela 

pretende chegar em alguns anos, esta deve ser uma meta ambiciosa, porém 

atingível, e servir como guia para a definição dos objetivos e realização da missão 

(ANDRADE, 2002 apud CARVALHO 2010).  

Por último, os valores da empresa constituem um conjunto de princípios 

orientadores, a fim de servirem como guia dos elementos que constituem a 

organização. Afinal, a empresa é feita de pessoas, que se relacionam entre si e 

possuem valores próprios que as norteiam, porém os valores da organização 

moldam-se as semelhanças dos valores desejáveis em uma pessoa, mas coerentes 

com as necessidades de seus clientes e partes interessadas (PÚBLIO, 2008, 137). 
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Um dos principais objetivos do planejamento é indicar onde se pretende 

chegar, e para tanto, é necessário ter uma determinação clara de seu escopo que 

consiste na delimitação de um objetivo para definir as estratégias a serem seguidas. 

É importante que o objetivo seja claro o suficiente para que todos os envolvidos 

possam identifica-lo corretamente (PÚBLIO, 2008).  

Portanto, qualquer direção estratégica começa com a definição de qual o 

caminho a seguir para que assim haja a formulação e implementação das 

estratégias (CHIAVENATO, 2004).  

Nesse sentido, Lupetti (2010, p. 37) argumenta que “missão, visão, valores e 

objetivos coorporativos são o alicerce de qualquer estratégia e, são justamente 

esses que fornecem o fundamento para o planejamento dos outros setores da 

organização”. Entre eles, o planejamento estratégico de marketing, visto que uma 

estratégia corporativa, sempre se traduz em um objetivo de marketing (LUPETTI, 

2010).  

 

 

2.3. PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

O processo de marketing surge como instrumento central no direcionamento e 

coordenação do planejamento estratégico (KOTLER, 2000, p.86), já que traduz as 

decisões estratégicas em ações efetivas que conduzem a companhia na melhor 

direção a seguir. 

Nesse sentido é pertinente reafirmar que o plano de marketing é um 

complemento do planejamento estratégico e está diretamente relacionado com os 

objetivos que a empresa deseja atingir em um determinado espaço de tempo. 

Portanto, qualquer direção estratégica começa com a definição de qual o caminho a 

seguir para que haja a formulação das táticas e implementação das mesmas 

(PÚBLIO, 2008).  

O plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de 

marketing, pois contem diretrizes táticas para os programas de marketing e para 

alocação de fundos ao longo do período do planejamento. Podem variar de tamanho 

e estrutura mediante o porte da organização. Eles devem obedecer a uma serie de 

procedimentos básicos para que sejam bem sucedidos, desde a análise de mercado 

aos processos de comunicação de marketing (PÚBLIO, 2008, 123).  
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A forma de elaboração de um plano de marketing variar de autor para autor. 

Em Lupetti (2010, p.28), o plano é elaborado seguindo as etapas: “missão, objetivos 

corporativos, análise ambiental, análise SWOT, seleção de mercados–alvo, 

posicionamento, objetivos de marketing e estratégias de marketing, resultados 

esperados, controle e avaliação”.  

Em Públio (2008, p.126) é sugerido um modelo de cinco etapas: “definição da 

missão, visão, valores e objetivo corporativo; análise da situação; formulação dos 

objetivos de marketing; formulação das estratégias de marketing e formulação das 

táticas”.  

Diante de diferentes opções encontradas durante o processo de pesquisa 

bibliográfica, optou-se pela adoção do modelo sugerido por Públio (2008) com 

adaptações a realidade do presente trabalho conforme figura e explicações a seguir. 

 

Figura 01: Plano de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora, referenciada em Públio (2008) 
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Na Etapa 1 (Análise da Situação), Públio (2008, p.19) explica que “é realizado 

um estudo sobre os fatores que influenciam a organização”. Nesse momento deve 

ser feita uma análise aprofundada da organização (ambiente interno) e do meio que 

a circunda (ambiente externo).  

Basicamente é um histórico da empresa, ou seja, em que a empresa se 

encontra no momento e como ela chegou lá. Deve fornecer também dados sobre 

seu crescimento, oferta de produtos, volume de vendas e mercados. 

Nesse sentido o autor propõe que as informações obtidas na Análise 

Situacional sejam avaliadas através do uso da ferramenta de análise de SWOT, que 

permite verificar a competitividade da organização, e consequentemente seus 

problemas, segundo quatro variáveis que dão origem a seu nome: Strengths/Força, 

Weaknesses/Fraquezas, Opportunities/Oportunidades e Threats/Ameaças (PÚBLIO, 

2008, p.19 e 47).  

Portanto, a ferramenta SWOT auxilia na análise dos ambientes internos e 

externos da organização e na construção do plano estratégico de marketing. 

A Etapa 2 propõe a construção de um diagnóstico que evidencie o problema 

que está impedindo a empresa de atingir seu objetivo.  

O autor compara esse processo ao diagnóstico clínico. Assim como o médico 

realiza uma série perguntas junto ao paciente e solicita exames complementares 

para encontrar a causa do mal estar e propor o tratamento adequado, o profissional 

de marketing precisa fazer algo similar.  

Inicialmente, coleta informações junto a empresa em estudo, público 

consumidor e mercado, em seguida analisa e observa os indicativos do problema 

para assim traçar um diagnóstico evidenciando o problema que impede a empresa 

de atingir seus objetivos, para em seguida propor as soluções que virão em forma de 

estratégias (PÚBLIO, 2008, p.18 à 21). 

A Etapa 3 consiste na definição e elaboração das estratégias necessária a 

que venham a solucionar os problemas encontrados.  

No caso deste trabalho, as estratégias girarão em torno da definição de 

missão, visão e valores e consequentemente dos objetivos empresariais. Em 

seguida do Mix de Marketing e Posicionamento mais adequados finalizando com a 

sugestão de canais de comunicação, ferramentas, ações e conteúdo a ser 

comunicado. 
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Segundo Públio (2008, p.131) “a definição dos objetivos é um dos elementos 

mais relevantes do planejamento. Consiste na delimitação de onde se pretende 

chegar”. O autor segue explicando que o caminho mais utilizado para se conhecer 

os objetivos de uma empresa é verificar a descrição de sua missão, sua visão e 

seus valores, pois estes definem o perfil da organização. 

A montagem e proposição do Mix de Marketing adequado é realizado após se 

ter a compreensão dos objetivos da empresa e da situação do mercado.  

O Mix, também conhecido como composto de marketing ou 4P’s, é dividido 

em quatro fatores: produto, preço, praça e promoção. Tem função de criar valor para 

os clientes e ajudar a empresa a alcançar os objetivos organizacionais (KOTLER, 

1999, p.125). 

Segundo Kotler (1999) a base que qualquer negócio é o produto. Assim, o 

objetivo de uma empresa é oferecer algo de maneira diferente e melhor para o 

mercado-alvo no intuito de levar os consumidores a preferir seus produtos.  

Sobre o preço, o autor explica que trata-se do volume de dinheiro cobrado 

pelo produto/serviço. Complementa afirmando que é um dos principais componentes 

que determina a participação de mercado de uma empresa e sua rentabilidade. 

Sobre a praça, Kotler (1999) esclarece que, cada fornecedor deve decidir 

como tornar suas mercadorias disponíveis no mercado-alvo, ou seja, disponibilizar o 

produto ou serviço ao cliente da forma mais fácil e acessível. Já que as decisões 

tomadas sobre os canais de distribuição afetam diretamente na decisão de compra 

dos clientes à longo prazo. 

Já para a promoção, Kotler (1999) afirma que esta diz respeito a todas as 

ferramentas de comunicação que fazem chegar à mensagem ao público-alvo. Essas 

ferramentas são: propaganda, promoção de vendas, relações públicas, força de 

vendas e marketing direto. 

 

 

2.4. POSICIONAMENTO 

 

Manterem-se competitivas tornou-se a grande busca das organizações no 

século XXI, isso se dá principalmente pelo número cada vez maior de produtos e a 

pouca diferenciação entre eles.  
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Lupetti (2010, p.25) argumenta que a quase inexistência de diferenças físicas 

dos produtos, consequência da facilidade com que são reproduzidos, juntamente 

com as semelhanças das estratégias de preço, distribuição e comunicação, 

transforma o marketing em uma ferramenta efetiva na função de interligar e integrar 

todos os processos da empresa na busca de uma vantagem competitiva a fim de 

diferenciar sua marca das concorrentes. 

Nesse sentido criar um valor perceptivo de marca surge como uma vantagem 

competitiva no atual panorama mercadológico, sobretudo porque a marca tem como 

função principal identificar os produtos e serviços pela empresa agregados e 

diferencia-los daqueles produzidos pela concorrência.  

A identidade corporativa adquirida com a marca tem a função de diferenciar a 

empresa de modo positivo e memorável, projetando uma personalidade única e 

posicionando adequadamente a companhia no mercado (PINHO, 1996, p.29).  

Kotler e Keller (2006, p.305) reafirmam que “um bom posicionamento de 

marca esclarece a essência da companhia, que objetivo ela ajuda o consumidor a 

alcançar e como o faz de maneira inconfundível”.  

Corrêa (2008) complementa que uma marca famosa muitas vezes vale mais 

que o ativo da empresa, pois se bem trabalhada fica registrada na mente do 

consumidor e este lhe atribui qualidades importantes segundo o seu ponto de vista. 

São essas qualidades percebidas que garantem a compra do produto ou serviço ao 

longo de toda uma vida (CORRÊA, 2008, p.27).  

Segundo a teoria de comportamento do consumidor, existe um consenso de 

que o processo de decisão de compra é composto por cinco etapas: reconhecimento 

de uma necessidade; busca por informações; avaliação das alternativas; compra; 

consumo e; avaliação pós-compra (KOTLER, 1995). 

Com relação às três primeiras etapas a marca é parte integrante e importante 

no processo decisório, já que as percepções do cliente sobre a marca e suas 

concorrentes o leva a aquisição do produto em questão. 

O primeiro momento da compra acontece quando o consumidor reconhece 

uma necessidade, e ele o faz a partir de uma realidade, seja ela uma situação que 

envolve influências ambientais (cultura, classe, influências pessoais) ou diferenças 

individuais (recursos, motivação, personalidade e valores).  

Estas acabam por configurar o conjunto de benefícios que o consumidor 

procura obter através da compra. Isto quer dizer que o consumidor parte de uma 
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base de conhecimentos parcialmente elaborada sobre a qual ele vai adicionando 

informações na fase posterior do processo decisório, justamente a fase de busca por 

informações, onde o consumidor constrói um conjunto de opiniões com base nos 

benefícios buscados e atitudes com relação à marca, sendo esta última o resultado 

de crenças desenvolvidas sobre as marcas que compõem o conjunto de alternativas 

consideradas possíveis pelo consumidor.  

Essas alternativas são avaliadas a partir do valor agregado a marca, que 

podem estar relacionadas com aspectos tangíveis (desempenho do produto, serviço 

e marca) ou a aspectos intangíveis (a associação que o consumidor faz a respeito 

da marca a partir de seu posicionamento).  

É a partir desse conjunto de associações que o consumidor decide pela 

efetivação da compra ou não. Ou seja, sempre que suas expectativas de marca 

forem confirmadas, as suas atitudes e crenças serão positivamente alimentadas 

(MARGARIDA, 2003). 

A partir do momento que o consumidor passa a realizar suas compras com 

base na escolha da marca, ou seja, quando a marca imprimi o valor positivo 

desejado pelo consumidor de modo que facilite a escolha e a realização do 

negócios, está se fazendo branding. 

Branding “é quando uma marca representa o conjunto de expectativas, 

necessidades e desejos dos consumidores de modo a facilitar claramente um 

processo de decisão de compra” (SERRALVO; FURRIER, 2005, p.02). 

A partir do momento que a marca é capaz de agregar valor e gerar benefícios 

para a empresa, esta pode ser vista como um patrimônio. Isso é o que muitos 

autores conceituam como brand equity, que pode ser definido como o patrimônio 

que uma marca adiciona a produtos ou serviços. O brand equity é um importante 

ativo intangível que se converte em valor para a empresa (KELLER; MACHADO, 

2005). 

Para Pinho (1996) o brand equity fornece ao consumidor significados que o 

influência na forma de pensar, sentir e agir em relação à marca, ou seja, “é a criação 

de um conjunto organizado de atributos, valores, sentimentos e percepções que são 

conectados à marca, revestindo-a de um sentido de valor que ultrapassa o custo 

percebido dos benefícios funcionais do produto” (PINHO, 1996, p.43). 

O processo de branding ocorre por meio de estratégias de marketing e 

comunicação que organizam os conhecimentos sobre o produto/serviço na mente do 
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consumidor a fim de convencê-lo que há diferenças significativas entre marcas de 

uma mesma categoria de produtos/serviços.  

Esse processo acontece com a construção da identidade da marca, que 

consiste na criação de elementos que mostram claramente o que a marca promete e 

defende para os clientes (KELLER; MACHADO, 2005). 

Pinho (1996) descreve esses elementos como o sistema de identidade visual 

da marca, que são os símbolos e logotipos, as instalações, os produtos e 

embalagens, entre outros componentes, que constituem as mensagens visuais da 

empresa. 

Para o mesmo autor, toda organização precisa controlar e consolidar os 

valores conotativos corretos de suas mensagens visuais para assim criar 

significados coerentes com os objetivos da empresa. Ele coloca ainda que as 

“mensagens visuais têm a dupla função de projetar (para o público interno) e 

comunicar (para os públicos externos) seus objetivos, sua cultura e sua 

personalidade” (PINHO, 1996, p.36).  

Diante do exposto podemos perceber que o processo de posicionamento, que 

tem profundas relações com o processo de branding, orienta as estratégias de 

marketing, evidência uma imagem de marca positiva na mente dos consumidores, 

de modo que ela ocupe um lugar distinto e valorizado na mente dos clientes-alvo. 
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3 METODOLOGIA 

 

De acordo com Silva e Alves (2010, p.47) “trabalhos realizados no âmbito 

acadêmico devem fundamentar-se segundo diretrizes metodológicas”. Para o autor 

é na metodologia que o pesquisador deve esclarecer os métodos de trabalho, 

descrevendo como foi ou será realizada a pesquisa.  

Nesse mesmo sentido Martins (2009, p.80) complementa afirmando que a 

metodologia corresponde ao estabelecimento das “atividades práticas, métodos e 

técnicas necessárias para a aquisição de dados com os quais se desenvolverão os 

raciocínios que resultarão em cada parte do trabalho final” (MARTINS, 2009, p.80).  

Outro aspecto fundamental na metodologia é a delimitação das etapas da 

pesquisa: a escolha do assunto, a coleta de informações, o fichamento, a 

formulação de problemas, a elaboração e a execução do plano (MEDEIROS, 2008).  

Para a realização do objetivo do trabalho o projeto foi estruturado em cinco 

etapas: 1) Escolha do tema, objeto de estudo, objetivos de pesquisa, relevância, 

justificativa e escolha dos métodos e técnicas adequados; 2) Seleção de bibliografia 

e construção do referencial teórico; 3) pesquisas de levantamento de dados; 4) 

Diagnóstico e Análise de SWOT; 5) Elaboração do Plano de Marketing.  

O detalhamento dessas etapas que compreende a metodologia utilizada 

nesse trabalho de conclusão será descritas a seguir. 

Definido que o Trabalho de Conclusão de Curso seria a realização de um 

plano de Marketing para a empresa RNFESTAS já descritos na introdução desse 

trabalho iniciou-se a etapa seguinte de elaboração de seleção de bibliografia e 

construção de referencial teórico.  

Ressalta-se que antes de dar início essa etapa foi agendada em 13 de maio 

uma primeira reunião presencial com a proprietária, realizada na empresa com o 

propósito de informá-la sobre a importância do projeto, das etapas que se 

sucederiam e da importância do compromisso firmado. Na ocasião forma ainda 

agendados os horários para visitas futuras visando coleta de dados e eventuais 

esclarecimentos necessários.  

Ainda no mesmo momento a pesquisadora sugeriu o início da coleta de dados 

com o propósito de aproximar o pesquisador do objeto pesquisado e auxiliá-lo nas 

tomado de decisão das etapas futuras. Assim, a coleta inicial teve apenas caráter 

exploratório, sendo realizada de maneira informal. 
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O levantamento foi realizado por meio de entrevista que se apoiou em roteiro 

de perguntas semi-estruturado elaborado previamente. As perguntas da entrevista 

giraram em torno do histórico da RNFESTAS, concorrentes, perfil dos clientes, 

características dos serviços prestados, eventuais problemas enfrentados e objetivos 

empresariais traçados para longo prazo.  

O roteiro de perguntas encontra-se no Apêndice 01. Para um melhor 

aproveitamento das informações a entrevista foi gravada em áudio por meio de um 

aparelho celular com consentimento da entrevistada e teve duração de 

aproximadamente 45 minutos.  

Após obter informações preliminares de caráter direcionador foi dado início a 

segunda etapa que consistiu na realização de pesquisa bibliográfica acerca do tema 

e área de estudo e montagem de referencial teórico. Como propósito do trabalho é a 

construção de um planejamento de marketing, o conteúdo levantado e analisado 

concentrou-se nas áreas de Marketing, Comunicação Mercadológica, Planejamento 

de Marketing, Planejamento de Comunicação e Posicionamento de Marca.  

O levantamento concentrou-se em fontes como livros disponíveis na 

biblioteca, artigos científicos, monografias e dissertações disponibilizadas em 

plataformas científicas on-line, além de buscas em portais especializados na web.  

Com a pesquisa bibliográfica concluída e referencial teórico elaborado deu-se 

início a terceira etapa do presente projeto, a coleta de dados. Nesse momento, foi 

agendada uma nova entrevista com a proprietária em 19 de julho às 14 horas na 

RNFESTAS. A técnica de coleta utilizada foi a entrevista em profundidade e 

novamente foi utilizado roteiro semi-estruturado.  

Como nas pesquisas qualitativas os dados não são apenas colhidos, mas 

também resultado da interpretação do pesquisador em diálogo crítico com a 

realidade, Duarte e Barros (2009) ressalta que: 

A entrevista em profundidade surge como um recurso metodológico que 
busca, com base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, 
recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, 
selecionada por deter informações que se deseja conhecer.  Assim, por 
meio dela é possível, por exemplo, entender e identificar motivações para o 
uso de determinado serviço (DUARTE; BARROS, 2009, p.62). 

A entrevista visou a obtenção de informações mais específicas e 

aprofundadas sobre o negócios, mercado de atuação, concorrência, clientes da 
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empresa e perfil, canais e ações de comunicação. Teve aproximadamente uma hora 

e vinte minutos de duração e foi registrada em áudio com o consentimento da 

entrevistada para uso exclusivo do pesquisador. O roteiro de perguntas encontra-se 

no Apêndice 02.  

A primeira e a segunda entrevista foram em seguida organizadas em formato 

de briefing de modo a resumir e organizar os dados obtidos permitindo o 

pesquisador acessá-las e analisá-las com maior clareza. O Briefing completo 

encontra-se no Apêndice 03.  

Visando complementar as informações até então obtidas realizou-se no dia 03 

de agosto um focus group com ex-clientes da RNFESTAS. O uso da técnica focus 

group ou grupo focal permite um conhecimento mais profundo e subjetivo do cliente, 

já que seu objetivo geral é identificar percepções, sentimento, atitudes e ideias dos 

participantes a respeito de um determinado assunto, produto ou serviço. É uma 

ferramenta comumente usada nas pesquisas de marketing, sendo seus objetivos 

específicos definidos de acordo com a abordagem da pesquisa (DIAS, 2000, p.10).  

O grupo focal se constitui em uma reunião com seis a dez pessoas 

selecionadas com base em suas características em relação ao assunto a ser 

discutido. As discussões ocorrem aproximadamente por duas horas, sendo 

conduzidas por um moderador que usa de dinâmica de grupo a fim de compreender 

os sentimentos expressos pelos participantes e também atua de maneira a 

redirecionar a discussão, caso haja dispersão ou desvio do tema pesquisado (DIAS, 

2000). 

O grupo focal contou com a participação de 8 ex-clientes, sendo Zero do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino com idade que variam de 20 à 48 anos, moradores 

da cidade de Tabuleiro do Norte – CE e cidades vizinhas. A coleta foi toda registrada 

em áudio e vídeo com o consentimento dos participantes e teve duração de 1 horas 

e 25 minutos, seguiu roteiro composto de 10 perguntas cuja transcrição encontram-

se no Apêndice 04.  

O propósito desse levantamento visou complementar as informações já 

obtidas e esclarecer melhor critérios de motivação da contratação desse tipo de 

serviço, critérios de decisão de compra, como ficaram sabendo da empresa, nível de 

satisfação o que os marcou positivamente e negativamente no relacionamento com 

a empresa. 
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Com os dados em mãos a próxima etapa consistiu na análise das 

informações coletadas. Nesse sentido foi realizada uma análise geral da situação 

utilizando a ferramenta SWOT, ou seja, análise das ameaças e fraquezas, pontos 

fortes e fracos da RNFESTAS, no intuito de mensurar a competitividade e melhor 

conhecer os problemas e impeditivos a fim de traçar um diagnóstico adequado. Os 

quadros elaborados dessa análise se encontram no Apêndice 05. 

A partir dos dados obtidos através das entrevistas, grupo focal e da realização 

da análise de SWOT foi traçado um diagnóstico apontando considerações 

relevantes na montagem das estratégias do plano de comunicação de marketing.  

Por fim, a etapa seguinte consistiu na construção e redação do plano 

propriamente dito. No caso deste projeto, o primeiro passo é a definição de missão, 

visão e valores e consequentemente dos objetivos empresariais da RNFESTAS. Em 

seguida, as estratégias de comunicação e posicionamento mais adequados. 

Finalizando com a sugestão de canais de comunicação, ferramentas, ações e 

conteúdo a ser comunicado. 

O objetivo do plano de marketing é trazer soluções aos problemas 

encontrados durante as análises realizadas por meio da definição e elaboração de 

estratégias. Nesse aspecto foi adotado o modelo de plano de marketing de 

Públio(2008) com adaptações a realidade deste trabalho.  
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4 DIAGNÓSTICO 

 

A análise das entrevistas realizadas com uma das proprietárias e informações 

obtidas com os ex-clientes através do focus group levou a construção de uma fonte 

de dados que culminou no diagnóstico atual que descreve de maneira analítica a 

situação da empresa no mercado, esta que servirá de base para a construção das 

estratégias que comporão o plano de marketing.  

Como ressalta Públio (2008, p.20) “um bom diagnóstico tem por objetivo 

analisar todas as alternativas que levaram ao aparecimento do problema, como 

também propor hipóteses no intuito de auxiliar na solução do mesmo, tendo como 

base os estudos do meio ao qual a empresa está inserida”, enfim, o diagnóstico 

significa estudar o problema de uma forma generalizada para propor um plano com 

mais chances de solucioná-lo. 

As informações obtidas foram analisadas a partir da técnica de análise de 

SWOT a fim de evidenciar no ambiente interno suas forças e fraquezas e, no 

ambiente externo as ameaças e oportunidades que cercam a empresa. 

Segundo Públio (2008) a análise global de um determinado problema, é 

fundamental verificar as principais variáveis de uma maneira ampla, somente assim 

se terá acesso às ferramentas mais eficazes e eficientes para propor a solução mais 

apropriada para o caso (PÚBLIO, 2008, p.57). 

Logo de início constatou-se que no mercado há cinco anos a RNFESTAS 

encontra-se em pleno crescimento, porém não se constatou a definição de objetivos 

empresariais a serem perseguidos, ou seja, a falta de objetivos traçados à longo 

prazo impede que a empresa desenvolva um perfil organizado de sua marca.  

Um passo importante na solução desse problema é a construção da definição 

da Missa, Visão e Valores da empresa que definirá a razão de existir da mesma e 

consequentemente norteará os objetivos empresariais a serem seguidos.  

Segundo Kotler (2000) uma declaração bem formulada dá aos funcionários e 

demais envolvidos com a empresa um senso compartilhado de propósito, direção e 

oportunidade (KOTLER, 2000, p.87). 

Sobre a análise do ambiente externos, através do levantamento de dados 

foram percebidas influências de forma direta das variáveis: aumento do poder 

aquisitivo das classes C e D, novas tecnologias e concorrência. As considerações e 

análises encontram-se na TAB.01 a seguir:  
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    Tabela 01: Análise do Ambiente Externo 

  

OPORTUNIDADES 

 

AMEAÇAS 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 Aumento do poder 

aquisitivo das classes 

C e D 

Aumento da demanda na procura pelos serviços  

Novas tecnologias Excelente ferramenta na consolidação e 

fidelização dos clientes, como também na busca 

por novos consumidores 

 

Concorrência Público-alvo diferente A concorrência tem mais tradição. 

Está a mais tempo no mercado 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

O crescimento do poder aquisitivo das classes C e D, atualmente conhecidas 

como classe média, e a maior disponibilidade de crédito nos últimos anos têm 

impulsionado o comércio em diversos setores.  

Segundo o economista Fábio Bentes1 a expansão da classe média 

impulsionou o crescimento do comércio nas Regiões Norte e Nordeste, conforme 

aponta a Pesquisa Anual do Comércio (PAC) divulgada pelo IBGE2. Para o 

economista esse crescimento deriva da evolução no nível de empregos, acesso a 

créditos e aos programas de transparência de renda.  

Esse crescimento econômico pode ser interpretado na realidade da 

RNFESTAS de forma positiva, pois é uma excelente oportunidade para conquistar e 

fidelizar novos clientes, porém com o cuidado para que o aumento da demanda não 

se torne um exagerado a ponto de atrapalhar o crescimento da empresa. 

Com relação às novas tecnologias, principalmente o advento da tecnologia da 

informação, que nos últimos anos vem transformando a maneira de agir e pensar, 

como também os desejos e estilo de vida da sociedade, levam as organizações a 

repensarem suas estratégias e utilização de novas ferramentas que permita um 

melhor uso de seus recursos (PÚBLIO, 2008, p. 67 e 68).  

Acompanhar as novas tendências tecnológicas é importante para a 

RNFESTAS, pois permite que a mesma cresça junto ao mercado, como também é 

uma excelente ferramenta na busca por novos clientes. 

No item concorrência é importante destacar que houve nos últimos anos um 

fluxo alto de empresas no ramo, porém quase nenhuma se mantêm muito tempo no 
                                            
1 Economista da Confed. Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 



33 
 

mercado e as que sobrevivem não oferecem concorrência direta com a RNFESTAS. 

Apenas a Concorrente 01 pode ser considerada sua principal concorrente, pois está 

no mercado há algum tempo e, assim dispõe de um número maior de materiais 

como também dispõe de uma lista de clientes fixos. 

Sobre a análise do ambiente interno, que versou sobre uma análise da 

qualidade da prestação do serviço e quesitos associados a eles tais como: preço, 

ponto de venda/atendimento e promoção, por meio do levantamento de dados no 

decorrer do projeto, chegou-se às seguintes conclusões ilustradas na TAB.02: 

 

Tabela 02: Análise do Ambiente Externo 

  

FORÇA 

 

FRAQUEZA 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 

Serviço   

Percepção geral da qualidade por 

parte dos consumidores 

 

Satisfação do cliente  

Qualidade do material utilizado e 

resultado da decoração 

 

Inovação e novidades  

 Facilidade de contato, feedback e 

comprometimento 

Cumprimento de prazo e 

pontualidade 

 

Preço   

 Forma de pagamento 

Valor Cobrado  

Frequência na busca pelo serviço  

 Nível de renda dos consumidores 

PDV   

 Legislação 

 Localização 

 Estrutura, conforto para atendimento 

 Fluxo de trabalho interno 

Transporte de material e 

equipamentos 

 

Promoção   

 Identidade visual e Papelaria 

 Identificação, Uniformes, Vestuário 

 Portfólio/Mostruário 

 Divulgação do serviço 

Imagem positiva da empresa  

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Informações obtidas com ex-clientes apontaram que os serviços realizados 

pela RNFESTAS são vistos de forma positivas pelos consumidores, pois a empresa 

se destaca no mercado por seus serviços de qualidade, capacidade técnica, 

inovação e constante aprimoramento.  

Com relação à satisfação do cliente, a empresa antes, durante e ao fim de 

cada serviço tem a preocupação de saber a opinião de seus clientes com relação ao 

produto final, pois está sempre disposta a atender os seus desejos. Esse cuidado 

gera na mente do público-alvo um sentimento de segurança sobre o trabalho da 

empresa, o que os leva a reutilizar os serviços nos anos seguintes. 

Outro ponto positivo está na qualidade do material usado nas decorações, a 

RNFESTAS procura oferecer aos consumidores o seu melhor, assim está sempre 

aperfeiçoando seus materiais e os mantendo em bom estado com o propósito de 

oferecer a seus clientes o que há de melhor no mercado.    

Visando o aprimoramento de seus serviços e consequentemente a 

competitividade no mercado a RNFESTAS está sempre inovando em suas 

decorações. Faz pesquisas sobre as novas tendências do mercado e se 

disponibiliza a atender as sugestões dos clientes, além de dispor de decorações 

tradicionais pré-determinadas. 

Apesar de prezar o compromisso com os clientes a RNFESTAS não é a 

principal fonte de renda das proprietárias, isso acaba atrapalhando no desempenho 

da empresa, pois o agendamento e negociações dos serviços são feitos por uma 

das proprietárias e como ela não pode esta disponível a todo o momento, isso acaba 

por gerar um desencontro com os clientes, o que pode ser prejudicial no andamento 

das negociações. Porém, mesmo com alguns problemas nas negociações a 

empresa cumpre com pontualidade todos os prazos. 

A respeito do preço, a única forma de pagamento oferecido pela empresa é o 

preço total em dinheiro, com prazo máximo na data marcado para realização do 

serviço. Diante desse fator, para melhorar as formas de pagamento a empresa pode 

adotar uma forma de parcelamento direto com a mesma em que a última prestação 

seja a dada marcada da festa. 

Mesmo não oferecendo parcelamento nas formas de pagamento o preço dos 

serviços é um ponto forte da RNFESTAS, já que oferece os melhores preços da 

cidade com relação aos serviços da concorrência. 
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Outro ponto positivo é a frequência constante no fluxo de serviços. São 

realizados de três a dez eventos ao mês, juntamente com uma alta procura por 

aluguel de materiais ao longo de todo o ano.  

Os meses de maior ou menor procura variam de acordo com o mercado, por 

exemplo, no mês de dezembro onde tem uma maior procura é resultado tanto pelos 

benefícios extras na renda dos consumidores, como pela época de festividades 

onde há um maior número de reuniões familiares. Já nos meses de janeiro, fevereiro 

e março a demanda caí, muito porque esses meses estão entre grandes 

festividades, como final de ano e carnaval, o que ocasiona uma queda na busca 

pelos serviços. 

No que diz respeito ao nível de renda dos consumidores da RNFESTAS 

pode-se afirmar que a empresa concentra seus serviços principalmente na Classe C. 

O que pode ser visto positivamente já que nos últimos 10 anos, com o aumento do 

salário mínimo, a adoção de uma política social consistente de transferência de 

renda e a ampliação dos benefícios e serviços socioassistenciais, 30 milhões de 

pessoas saíram da pobreza, ampliando o contingente populacional da classe média 

no Brasil, influenciando assim o crescimento do mercado de bens de consumo 

(RIOS, 2012). 

Sobre o ponto de venda da empresa, pode-se analisar que nela não consta 

nenhuma forma de legislação, ou seja, a RNFESTAS vem trabalhando ao longo dos 

anos informalmente no mercado.  

Nesse caso seria importante para a mesma legalizar seu negócio, pois a 

formalização gera oportunidades e ganhos para o negócio, já que a empresa tem 

mais chances de fechar parcerias, acessar linhas de créditos e receber subsídios do 

governo, pois viverá em conformidade com as leis federais e estaduais. E 

continuando com a informalidade, o empreendimento estará sempre em risco, pois 

seus materiais podem ser apreendidos pelo poder público, como também é limitada 

as possibilidades de créditos e de divulgação (BRASIL, 2013). 

Apensar da sede da empresa se encontrar em um local de fácil acesso, a 

mesma funciona na casa de uma das proprietárias o que ocasiona alguns 

transtornos, pois não oferece uma estrutura organizada para o atendimento dos 

clientes.  
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É importante para o crescimento da empresa que seja reservado um espaço 

organizado e estruturado que transmita para o cliente um clima de conforto e 

organização para melhorar a percepção com relação aos serviços da empresa.  

Ainda de acordo com os dados obtidos também se percebeu diversos 

problemas em seu fluxo de trabalho, já que a empresa não possui uma definição 

clara e por escrito de suas funções.  

Não há uma unificação na administração dos recursos materiais e pessoais, 

isso ocorre principalmente porque a empresa é gerenciada por duas donas que 

revezam nas tomadas de decisões, ocasionando certo mal-estar na organização do 

material a ser usado, transporte e divisão de tarefas. Indica-se para essa situação o 

uso de algo como um cheklist de atividades e materiais que ajude no controle e 

organização tanto para a empresa como para o cliente.  

A falta de transporte próprio para o manuseio do material, ponto bastante 

ressaltado pelos clientes como um fator negativo no trabalho, pode ser revertido de 

forma a ser um ponto positivo para a empresa.  

A empresa pode usar de duas estratégias para a solução desse problema, 

primeiro trabalhar em parceria com algum serviço de transporte de carga da região 

de forma fixa, assim não haverá atrasos na entrega e devolução dos materiais, como 

transmitirá mais segurança para quem busca os serviços. Segundo oferecer ao 

cliente a opção de conseguir seu próprio transporte, diminuindo o custo do mesmo 

no preço final do produto. 

Por último, com relação à comunicação da RNFESTAS, a mesma não possui 

identidade visual que a destaque no mercado e a diferencie da concorrência. No 

entanto, sua principal concorrente quase não se utiliza de meios comunicacionais 

para destacar sua imagem de marca, nesse sentido a construção da identidade 

visual da marca é um passo importante para criar e reforçar laços com os clientes.  

Pinho (1996) saliente que “toda organização precisa controlar e consolidar os 

valores conotativos corretos de suas mensagens visuais, criando significados 

coerentes com os objetivos da empresa”. As mensagens visuais, para o autor, têm a 

dupla função de projetar (para o público interno) e de comunicar (para os públicos 

externos) seus objetivos, sua cultura e sua personalidade (PINHO, 1996, p.36). 

Como a empresa não tem nenhuma forma de identidade visual seus 

funcionários não utilizam qualquer tipo de identificação perante o cliente no ato do 

serviço. Nesse sentido, após a criação de uma identificação para a empresa é 
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importante que seus funcionários usem algo que os diferencie, como por exemplo, 

um broche ou vestuário padrão, esse diferencial em relação a marca, pode gerar um 

valor positivo na mente dos consumidores com relação a empresa. 

A empresa não dispõe de um portfólio dos seus trabalhos, o que ela 

disponibiliza para os clientes são fotos organizadas em uma pasta. A importância de 

um bom portfolio para a empresa é que ele permite ao cliente ver e analisar o 

trabalho realizado, como também suas habilidades e criatividade.  

Segundo dados levantados nas pesquisas, os clientes tiveram conhecimento 

da RNFESTAS após participarem de uma festa na qual a empresa prestou serviços 

ou por indicação de um amigo, ou seja, divulgação boca à boca, porém, segundo 

uma das proprietárias, atualmente o uso da internet aparece como uma nova 

ferramenta na interação entre a empresa e seus clientes.  

Mesmo sem uma identidade visual definida a RNFESTAS ocupa um lugar 

sólido na mente de seus consumidores, pois realiza um trabalho de qualidade a 

preços acessíveis que caracterizam sua imagem na mente dos clientes. 

 

 

4.1. PÚBLICO-ALVO 

 

O estudo sobre o público-alvo consiste em definir quais consumidores 

possuem as mesmas preferências na busca por determinado produto. Uma das 

maneiras de identificá-los é observando questões comportamentais.  

As respostas obtidas através de analises permite que sejam identificados 

quais fatores levaram o cliente a escolher determinada empresa de acordo com suas 

respostas com relação aos benefícios procurados, ocasiões ou marca. Isso permite 

direcionar os programas de marketing de acordo com os desejos e as necessidades 

dos clientes. (KOTLER, KELLER, 2006).  

Churchill e Peter (2000) complementam dizendo que: 

O comportamento do consumidor busca entender o motivo que leva os 
consumidores a comprarem certos produtos e não outros e para isso os 
profissionais de marketing estudam os pensamentos, sentimentos e ações 
dos consumidores e as influências sobre eles que determinam mudanças 
(Churchill e Peter, 2000, p. 93). 
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Assim, com a realização do briefing e do grupo focal foi constatado que o 

público-alvo da RNFESTAS se compõe principalmente por mulheres de classe C, 

entre 20 e 50 anos, com residência na cidade de Tabuleiro do Norte – CE e zona 

rural, com nível de escolaridade e poder aquisitivo variado.  

Um ponto interessante nas análises é que as mulheres mesmo com o poder 

de decisão de compra não efetuam o pagamento final, esse na maioria dos casos é 

realizado pelo homem, isso quando se trata de casal e famílias. 

Ficou claro também que os fatores que influenciam na decisão de compra dos 

consumidores com relação ao serviço de decoração de festas são o preço, a 

qualidade e o fornecedor do serviço.  

O preço aparece como principal influenciador de compra, uma vez que a 

decoração é mais um item no conjunto da festa e como os demais, está sujeita a ser 

avaliada de acordo com o orçamento disponibilizado.  

Já a qualidade aparece como segundo fator de importância para os 

consumidores. Segundo os dados obtidos, não basta apenas um preço acessível, 

esse deve vir acompanhado de qualidade, pois mesmo buscando preços baixos os 

clientes ainda priorizam serviços que ofereçam o mínimo de conforto. 

A análise revelou ainda que a interação entre cliente e a empresa tem forte 

influência na decisão de compra, uma vez que a receptividade da empresa pode 

mudar a ordem dos fatores decisórios.  

Como a empresa não disponibiliza nenhuma forma de promoção, constatou-

se ainda que a indicação de outras pessoas que usaram o serviço tem forte 

influência na decisão de compra dos novos cliente.  

Nesse caso a RNFESTAS utiliza-se da indicação boca a boca de clientes 

satisfeitos para divulgar seus serviços. Questionados durante a pesquisa, os clientes 

revelaram que a internet e as redes sociais surgem como uma outra opção para 

ajudar no processo de escolha da empresa. 

 

 



39 
 

5 PLANO DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING DA EMPRESA RNFESTAS 

 

Alicerçados nas informações obtidas por meio do diagnóstico proposto no 

capítulo anterior, foi constatado que o melhor caminho para nortear a construção do 

plano de marketing para a RNFESTAS é posicionar seus objetivos empresariais 

nesses três pontos: preço, qualidade e foco nos clientes.  

O uso desses três pontos chaves na construção das estratégias tem como 

principal objetivo criar uma identidade de marca que destaque a RNFESTAS no 

segmento de mercado-alvo desejado pela empresa, classe C, posicionando a marca 

de forma a obter resultados satisfatórios na fidelização e conquista de novos 

clientes. 

Por se tratar de um trabalho acadêmico em publicidade e propaganda, serão 

desenvolvidas apenas as estratégias de Comunicação da empresa, sem um 

cronograma específico de aplicação. As metas sugeridas servirão apenas como 

base para nortear a empresa no melhor caminho para posicionar sua marca no 

mercado. 

Assim, para melhor compreensão da redação das estratégias a análise será 

organizada de acordo com a TAB. 03 a seguir: 
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Tabela 03: Plano de Comunicação de Marketing

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Públio (2008) 
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5.1. ORGANIZAÇÃO  

 

5.1.1. Missão, Visão e Valores da empresa 

 

O melhor caminho para a definição da Missão, Visão e Valores RNFESTAS, 

de acordo com sua realidade, é reforçar a importância que a empresa dá aos seus 

clientes, destacando ainda sua preocupação em oferecer serviços de excelente 

qualidade. Visando também a obtenção de lucros para as proprietárias, porém sem 

destacá-lo como prioridade da empresa, mas uma consequência do bom serviço 

prestado. 

 

 Missão – Proporcionar serviços de decoração de festas com qualidade 

superior, fortalecendo continuamente o relacionamento com os clientes. A 

RNFESTAS trabalha com o compromisso de que sua decoração vai 

transformar seu momento especial ainda melhor. 

 

 Visão – Ser reconhecida no mercado-alvo como a empresa líder em 

serviços de decoração e pela responsabilidade e respeito que conduz seus 

negócios. 

 

 Valores – Foco nos cliente; Perfeccionismo no trabalho; Pontualidade e 

rapidez; Compromisso, valorização e respeito com os colaboradores. 

 

 

5.2.  MARKETING  

 

5.2.1. Problemas de Marketing 

 

A empresa é conhecida no mercado, mas não possui posicionamento com 

proposta clara dos seus serviços, pouco se utiliza de comunicação e não ressalta 

seus diferenciais.  
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5.2.2. Objetivos de Marketing 

 

A partir dos objetivos empresariais estipulados anteriormente e do problema 

de marketing encontrado propõe-se ao longo dos próximos 12 meses estabelecer 

um posicionamento da marca na mente do público-alvo, a fim de consolidar a marca 

RNFESTAS e conquistar uma parcela maior no mercado.  

Especificamente os objetivos podem ser direcionados para aumentar o índice 

de lembrança da marca na mente dos consumidores, assim acrescentando a 

procura pelos serviços da empresa. 

 

 

5.2.3. Estratégias de Marketing 

 

Segundo Públio (2008, p.148) quando se trata de “organizações de serviços é 

necessário fazer uma adaptação do composto mercadológico. O produto passa a ser 

o serviço prestado, o preço é a avaliação do custo de funcionamento da 

organização, a praça corresponde ao sistema de distribuição do serviço e a 

promoção está ligada com a comunicação da organização”.  

Como a RNFESTAS presta serviços tanto tangíveis como intangível, esses 

dois fatores são inseparáveis no desenvolvimento das estratégias.  

 

 

5.2.4. Estratégia de Comunicação  

 

A RNFESTAS construiu ao longo desses anos uma forte percepção de 

qualidade e bom preço junto ao consumidor, porém a falta de uma estrutura 

organizada pode gerar uma imagem negativa da marca no mercado, ou seja, a falta 

de um posicionamento preciso da marca pode gerar aspectos negativos na 

percepção do público–alvo.  

As estratégias de comunicação terão como objetivo desenvolver imagens 

positivas da empresa com relação as suas qualidades: disponibilidade da empresa 

em atender os clientes, qualidade dos materiais, inovação dos serviços e bom preço. 
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5.3. POSICIONAMENTO 

 

5.3.1. Afirmativa Básica: 

 

Valorização do cliente com qualidade nos serviços a excelentes preços. 

 

5.3.2. Justificativa da afirmação básica: 

 

Empresa que investe em inovação para dar mais opções aos clientes. 

 

5.3.3. Atributos complementares da afirmação básica: 

 

Cliente em primeiro lugar; Qualidade e excelência nos serviços; Inovação; 

Preços baixos; 

 

 

5.4. COMUNICAÇÃO 

 

5.4.1. Objetivos de Comunicação: 

 

O objetivo de comunicação da RNFESTAS é criar uma imagem de marca 

estável na mente dos clientes. 

 

5.4.2. Estratégias de Comunicação: 

 

As estratégias de comunicação são os caminhos que levaram o anunciante a 

atingir seu objetivo de comunicação. No caso da RNFESTAS é a construção da 

identidade visual da marca; Controle de Satisfação e Pós-venda e Comunicação na 

web, em rede social. 
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5.4.2.1. Estratégia 01: Identidade Visual da Marca 

 

Como se trata de um posicionamento de marca no mercado e a empresa não 

possui nenhum material comunicacional, será desenvolvido o conceito da identidade 

visual da empresa que irá padronizar todo material visual: Logomarca, material de 

papelaria e portfolio da empresa, estes que serviram de guia para os planos de ação 

com relação aos itens posteriores. 

 

 Conceito criativo da marca 

 

Quando uma empresa presta serviço, divulga ou vende um produto, ela 

espera que o consumidor se lembre de seu nome. A logomarca surge para 

identificar à empresa, suas características e qualidades diante o público-alvo 

(CESAR, 2006). 

Por se tratar de uma empresa prestadora de serviços na área de decoração 

de festas, com maior foco nas decorações infantis, foi percebido a partir do 

diagnóstico que a empresa interage diretamente com o público feminino. 

Tendo em vista que em uma família economicamente estrutura o sujeito 

fornecedor do recurso financeiro geralmente se dá a partir a figura masculina.  

Levando em conta esse fatores à construção da linha criativa deve manter um 

padrão que abranja o público feminino, sem excluir o masculino. 

 

 Padrão de cores 

 

As cores atuam sobre as emoções humanas de forma a produzir sensações 

que afetam os costumes sociais. As reações e influências físico-sócio-psíquico do 

indivíduo diante das cores vão responder por seus vários usos em campos diversos.  

Esses códigos que se apoiam na linguagem psicológica das cores, trazendo 

em si, toda a carga de um longo processo educacional, que inclina o indivíduo a 

reações automáticas e instantâneas. Porém esses signos visuais só possuem valor 

real quando podem ser facilmente decodificados por aqueles a quem se dirigem 

(FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006). 

Como a empresa quer destacar sua imagem de marca principalmente para o 

público feminino, mas sem descartar o masculino e também ressaltar suas 
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qualidades técnicas e materiais, as cores sugeridas para criação da logomarca e 

demais itens comunicacionais são laranja e branco. 

Segundo pesquisas realizadas, homens e mulheres, embora de forma 

diferente, tem uma facilidade maior de memorizar a cor laranja e está transmite 

emoções como: transformação e perfeição. Já no caso da branca indica: 

neutralidade, limpeza, liberdade e criatividade (FARINA, PEREZ, BASTOS, 2006). 

 

 Símbolos  

 

Os símbolos tem a função de expressar as características da empresa sem 

recorrer a letras ou palavras (HURLBURT, 2002). De acordo com as informações 

colhidas no grupo focal, as clientes ressaltaram que o uso de balões destaca 

qualquer tipo de decoração. 

Diante dessa informação a criação de um balão como símbolo da empresa 

pode vir a realçar de forma lúdica a idéia de uma empresa voltada para festas 

infantis. 

 

5.4.2.2. Estratégia 02: Controle de Satisfação e Pós-venda 

 

 Controle de Satisfação 

 

Todos os dias consumidores utilizam serviços, mas nem sempre estes 

serviços recebidos são aqueles desejados. Somente serviços de qualidade não 

garantem vantagem frente à concorrência. “É preciso entender o consumidor, no 

sentido de conhecer suas necessidades e desejos, expectativas, satisfações ou 

insatisfações contraídas durante o consumo do produto ou serviço”. (LAS CASAS, 

2002, p. 82). 

O conhecimento das necessidades e expectativas dos consumidores, 
juntamente com a interação das informações obtidas pelos profissionais de 
marketing sobre como são percebidos os produtos e serviços por parte do 
consumidor, influência na capacidade da empresa responder ao público-
alvo com efetividade, e antes da concorrência (KOTLER, 2000, p.78). 
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Como para RNFESTAS a satisfação dos clientes vem em primeiro lugar, à 

aplicação de um questionário de qualidade pode auxiliá-la na avaliação do 

desenvolvimento da empresa perante seu público-alvo.  

A construção do questionário seguiria um padrão simples de no máximo 5 

questões: desempenho do trabalho; materiais usados; satisfação; resultado final; e 

comprometimento. 

 

 Pós-venda: 

 

Após o serviço, como forma de agregar valor, a empresa pode oferecer um 

cartão com o símbolo ou a logomarca da RNFESTA, juntamente com uma frase 

ressaltando o quanto o cliente é importante para o sucesso da organização. O cartão 

deve seguir os conceitos criativos sugeridos acima. 

 

5.4.2.3. Estratégia 03: Web, em rede social 

 

A internet atualmente é uma valiosa ferramenta de comunicação, ela 

possibilitou um mundo de informações sem limites, além de complementar outras 

mídias de forma interativa e conectar diariamente as pessoas em todo o mundo. 

Estar na internet permite reduzir custos, atingir um volume maior de 

consumidores, como também entender melhor seu cliente, seja micro, média ou 

grande empresa (MATSUKI, 2012). 

Como a RNFESTAS não disponibiliza nenhum orçamento para divulgação de 

sua marca, a utilização dessa ferramenta aparece como uma oportunidade de 

divulgação da marca e interação entre cliente e empresa. 

O primeiro passo é a criação de uma página no facebook, que separe a 

empresa da conta pessoal das proprietárias e possibilite que a mesma divulgue seus 

trabalhos, como também auxilie no contanto com os clientes. 

 

5.4.3. Ações e táticas 

 

De acordo com o SEBRAE (2008) a ferramenta 5W2H permite de forma 

prática, a qualquer momento, identificar dados e rotinas mais importantes de um 

projeto ou uma unidade de produção. Também possibilita identificar quem é quem 
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dentro da organização, o que faz e porque realiza tais atividades (LISBÔA; GODOY, 

2012). 

O método é constituído por sete perguntas que são utilizadas para 

implementar soluções. Como mostra a TAB. 04 a seguir: 

 

 

Tabela 04: Método do 5W2H 

  Método dos 5W2H 

5W What O que? Que ação será executada? 

Who  Quem?  Quem irá executar/participar da ação? 

Where  Onde? Onde será executada a ação? 

When  Quando? Quando a ação será executada? 

Why  Por Quê? Por que a ação será executada? 

2h How  Como? Como será executada? 

How much Quanto Custa? Quanto custa para executa a ação? 

Fonte: Lisbôa e Godoy (2012) 

 

 

Ainda segundo o SEBRAE (2008), a ferramenta 5W2H é uma técnica simples, 

porém poderosa, para auxiliar a análise e o conhecimento sobre determinado 

processo, problema ou ação a serem efetivadas. Esta podendo ser usada em três 

etapas diferentes: 1) Diagnóstico; 2) Plano de Ação; 3) Padronização.  

No caso desse projeto a ferramenta 5W2H será usada como plano de ação 

no desenvolvimento das estratégias de comunicação. 

 

 

5.4.3.1. Estratégia 01: Identidade visual da marca 

 

A TAB. 05 a seguir contém as diretrizes táticas para execução da estratégia 

de comunicação 01: 
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Tabela 05: Aplicação do método 5W2H – Identidade visual da marca 

O que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? 

Logomarca Uma das 

proprietárias 

Designer 

gráfico  

 

Passo inicial 

necessário 

para a criação 

da identidade 

visual da 

marca 

Após a 

decisão 

positiva da 

empresa para 

implantação 

do plano de 

comunicação 

de marketing 

Reunião 

informal com 

a empresa 

escolhida 

para o projeto 

Custo da 

criação 

Material de 

papelaria  

Uma das 

proprietárias 
Designer 

gráfico 

Padronização 

do material 

comunicacional 

interno e 

externo da 

empresa 

(Cartão de 

visitas, papel 

timbrado, 

agenda, 

botons) 

Após criação 

da logomarca 

Reunião 

formal  com a 

empresa 

escolhida 

para o projeto 

Custo da 

criação 

Portfolio da 

empresa 

Uma das 

proprietárias 
Designer 

gráfico 

Consiste nos 

trabalhos da 

empresa 

No decorrer 

da criação da 

identidade 

visual da 

marca 

Reunião 

formal com a 

empresa 

escolhida 

para o projeto 

Custo da 

criação 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Lisbôa e Godoy (2012) 

 

 

5.4.3.1.2. Estratégia 02: Controle de satisfação e pós-venda 

 

A TAB. 06 a seguir contém as diretrizes táticas para execução da estratégia 

de comunicação 02: 
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Tabela 06: Aplicação do método 5W2H – Controle de satisfação e pós-venda 

O que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? 

Controle de 

satisfação 

Responsável 

pelo aniversário 

(uma das 

proprietárias) 

Local do 

serviço 

Conhecer a 

opinião do 

cliente sobre a 

empresa e 

assim avaliar o 

melhor caminho 

no 

desenvolvimento 

da empresa  

Uma vez a 

cada 

semestre, 

sendo 

aplicado após 

cada serviço 

prestado.  

Aplicação de 

questionário junto 

aos clientes 

Custa da 

impressão do 

questionário e 

compra de 

canetas 

Pós-venda Responsável 

pelo aniversário 

(uma das 

proprietárias) 

Local do 

serviço 

Uma forma de 

agregar valor da 

marca aos 

clientes 

Após cada 

serviço 

prestado 

Criar um cartão 

de agradecimento 

para entregar aos 

clientes ao fim de 

cada serviço 

Custo da 

criação do 

cartão 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Lisbôa e Godoy (2012) 

 

 

5.4.3.1.3. Estratégia 03: Web, rede social 

 

A TAB. 07 a seguir contém as diretrizes táticas para execução da estratégia 

de comunicação 03: 

 

Tabela 07: Aplicação do método 5W2H – Web, rede social 

O que? Quem? Onde? Por quê? Quando? Como? Quanto? 

Web, rede 

social 

Uma das 

proprietária 

Empresa - Separar a empresa 

da conta pessoal 

das proprietárias, 

oferecendo mais 

profissionalismo;  

- Possibilidade de 

divulgação do 

serviço; e  

- Amplia as 

possibilidades de 

interatividade com 

os clientes 

Quando a 

logomarca 

estiver pronta 

Criação de 

uma página no 

facebook para 

RNFESTAS 

Gratuito 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Lisbôa e Godoy (2012) 
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APÊNDICE 01 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

Organização: 

 

 Nome:  

 Contrato Social:  

 CNPJ:  

 

Localização:  

 

Site:  

 

Contato: 

 Nome do contato:  

 Telefones do contato:  

 Cargo/função:  

 

Histórico: 

 

Áreas de atuação:  

 

Faturamento:  

 

Dados sobre o serviço: 

 Nome do serviço:  

 Descrição:  

 

Custo benefício:  

 

Vantagem e desvantagem do serviço: 

Como é usado (local e forma):  

 

Frequência de uso:  
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Concorrentes: 

 Quais as principais vantagens e desvantagens dos seus concorrentes? 

 

Diferenciais: 

 Em que o seu produto se diferencia do seu concorrente? 

 

 

Mercado: 

 Como se presta o serviço:  

 Investimento em comunicação:  

 

Concorrência: 

 Grau de organização da concorrência: 

 Quais as principais estratégias de marketing dos principais concorrentes no 

mercado:  

 Propaganda dos concorrentes:  

 Objetivos percebidos das propagandas dos concorrente:  

 

Consumidores da empresa e da concorrência: 

 Dados dos compradores do serviço: 

 Divisão dos serviço:  

 

Objetivos à curto prazo:  

 

Objetivos à longo prazo:  
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APÊNDICE 02 

 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

Áreas de atuação:  

 

Faturamento:  

 

Dados sobre o serviço: 

 Nome do serviço:  

 Descrição:  

 

Preço e tendência:  

 

Custo benefício:  

 

Vantagem  e desvantagens do serviço:  

 

Como é usado (local e forma):  

 

Frequência de uso:  

 

Concorrentes: 

 Quais as principais vantagens e desvantagens dos seus concorrentes? 

 

Diferenciais: 

 Em que o seu produto se diferencia do seu concorrente? 

 

Imagem da marca:  

 

Mercado 

 Como se presta o serviço:  

 Investimento em comunicação:  
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Concorrência: 

 Grau de organização da concorrência: 

 Quais as principais estratégias de marketing dos principais concorrentes no 

mercado:  

 Propaganda dos concorrentes:  

 Objetivos percebidos das propagandas dos concorrente:  

 

Concorrentes indiretos esta crescendo? Diminuindo? Ou estável? 

Porque? 

 

Consumidores: 

 Dados dos compradores do serviço: 

 Divisão dos serviço:  

 

Do concorrente:  

 

Potenciais compradores:  

 

Ocupação/profissão dos clientes: 

 

Nível de escolaridade dos clientes: 

 

Localização:  

 

Grupos de idade:  

 

Sexo:  

 

Nível de renda:  

 

Influenciadores de compra: 

 

Necessidade satisfeita: 
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Atitude do consumidor com relação a: 

 Preço: 

 Qualidade: 

 Frequência de uso do serviço: 

 Sazonalidade: 

Hora do dia:  

Estação do ano:  

Feriados:  

Ocasiões especiais:  

 Quem toma a decisão de procurar o serviço:  

 Quem efetivamente fecha o serviço: 

 

Objetivos específicos:  

 Objetivo estratégico da empresa 

 Objetivos de marketing em termos: 

Volume:  

Valor:  

Participação:  

Ampliação do mercado: 

 

Definição do perfil da empresa: 

 

Missão, Visão e Valores da empresa: 
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APÊNDICE 03 

 

BRIENFING FINAL 

 

Organização 

 Nome: RN Festas e Eventos 

 Contrato Social: não existe 

 CNPJ: Não  

 

Localização: Tabuleiro do Norte – CE 

 

Site: Não consta um para a empresa é usado face e e-mail pessoal para 

contato. 

 

Contato: 

 Nome do contato: Regilda Gadelha Luz 

 Telefones do contato: (88) 9620-4926 

 Cargo/função: Proprietária 

 

Histórico: 

A empresa se encontra no ramo de decoração de festa na cidade de 

Tabuleiro do Norte - Ce desde do dia 1 de maio de 2008. Trabalha principalmente 

com festas infantis, no entanto com o aumento de pedidos de seus clientes expandiu 

seu mercado para decorações de festas personalizadas, casamentos e batizados. 

 

Áreas de atuação:  

Tabuleiro do Norte – CE, cidade e zona rural; e cidades próximas como 

Limoeiro do Norte, Quixeré, São João e Nova Jaguaribara. 

 

Faturamento:  

Não disponibilizou nenhuma informação concreta sobre o faturamento da 

empresa. A proprietária alega que tem um controle geral sobre o faturamento, mas 

nunca fez um levantamento sobre o assunto. 
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Dados sobre o serviço: 

 Nome do serviço: RN Festas e Eventos 

 Descrição: Decoração de festas infantis, casamentos, batizados e festas 

personalizadas. 

 

Preço e tendência:  

De 450,00 à 2.000,00 

 

Custo benefício:  

No mínimo um salario nos meses de baixa estação. 

 

Vantagem do serviço:  

Preço, qualidade nos detalhes e esforço em atender os desejos dos clientes.  

 

Desvantagem: 

 A concorrência tem mais anos no negócio, como também mais materiais e 

mais visibilidade. E também a RNFESTAS não é o único emprego das proprietárias 

e por isso não estão disponíveis a todo momento para os clientes. 

 

Como é usado (local e forma):  

O principal local é a casa dos clientes, mas também são usados colégios, 

clubes e sítios.  

Obs.: caso o cliente busque informações sobre locais para festas a empresa 

disponibiliza uma serie de nomes, telefones e descrições, porém não disponibiliza 

preferencias por nenhum lugar, este fica a cargo do cliente. 

 

Frequência de uso:  

De 3 a 10 eventos ao mês, ao longo de todo o ano.  

Os meses com mais ou menos serviços variam de acordo com o fluxo de 

renda do mercado, por ex. o mês de dezembro é o mais procurado por conta dos 

benefícios disponibilizados nesse período, como também é nesse período que 

acontecem as reuniões familiares e isso impulsiona muito o mercado.  

Baixa estação: Meses como janeiro, fevereiro e março; 
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Alta estação: demais meses do ano. Atingindo seu auge nos meses próximo 

ao final do ano. 

 

Concorrentes: 

 Quais as principais vantagens e desvantagens dos seus concorrentes? 

 Vantagens – imagem da marca: por ser mais antiga no mercado a 

população tende a vê-la com bons olhos.  

 Desvantagens - Preço e acessibilidade dos clientes: o cliente não se 

sente muito a vontade, pois a concorrente tende a influência na decisão 

do cliente, levando ele a se adaptar aos seus padrões. 

 

Diferenciais: 

 Em que o seu produto se diferencia do seu concorrente? 

Material: ótima qualidade e riqueza de detalhes nas decorações.  

Horário de serviço: pontualidade, que gera um sentimento de confiança nos 

clientes. 

Obs.: com relação a horários à concorrência tende a começar o serviço um 

pouco mais tarde e tende a causar um sentimento de aflição no cliente. 

 

Imagem da marca:  

Corrente 01 – A marca ‘Festa e Fantasia’ é mais conhecida, tem CNPJ, mas 

consta nenhuma forma comunicacional de interatividade, usa apenas o telefone e 

conversas na empresa como forma de expor seu negocio. 

RNFESTAS – não tem uma imagem definida, porém almeja construir uma 

imagem forte junto ao cliente. 

 

Mercado: 

 Como o serviço é executado: As conversas se iniciam por telefone ou internet, 

mas o negócio só é fechado pessoalmente. 

 Investimento em comunicação: Já usou a rádio comunitária e disponibilizou o 

contato em agenda telefônica. Porém não disponibiliza verba fixa para divulgação, 

para isso atualmente utiliza-se da web.  

Obs.: uma quantidade considerável de clientes vê as fotos disponibilizadas no 

facebook das proprietárias e, por meio delas procura a empresa. 
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Concorrência: 

 Grau de organização da concorrência: 

Concorrente 01 – principal concorrente – Organizada. 

Concorrente 02 - setorial, principalmente nas zonas rurais – caráter de 

parceria, pois não dividem o mesmo público-alvo – Semi- organizado. 

 Quais as principais estratégias de marketing dos principais concorrentes no 

mercado:  

Concorrente 01 - Alguns patrocínios e divulgação em alguns comércios da 

cidade. 

Demais concorrentes – divulgação boca à boca. 

 Propaganda dos concorrentes:  

Concorrente 01 - Comercial de 30’ em painéis de Led em alguns 

estabelecimentos da cidade. 

 Objetivos percebidos das propagandas dos concorrentes:  

Concorrente 01 - apenas divulgação o nome e contato da marca. 

 

Concorrentes indiretos esta crescendo? Diminuindo? Ou estável? 

Porque? 

Foi percebido um aumento na concorrência, no entanto as empresas ou 

pessoas que surgem não passam muito tempo no ramo, muitas vezes por não 

conseguirem atender as exigências do mercado. Esse último ano teve um aumento 

de pessoas nesse segmento, porém já está diminuindo. 

 

Consumidores: 

 Dados dos compradores do serviço: Maioria classe media B/C e D/E. 

 Divisão dos serviços:  

Decorações de baixo custo, com temas pré-determinados para atender as 

classes mais baixas; 

Decorações mais elaboradas para classes com poder aquisitivo maior e que 

buscam mais sofisticação em suas festas. 

Decorações específicas, aqui necessariamente não há uma determinação de 

classe, no entanto por serem decorações mais ricas em detalhes eleva-se o 

preço, assim geralmente classes mais altas buscam esse serviço.  
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Obs.: Esse segmento de mercado não desperta o interesse da empresa, mas 

ela tem total condição de atendê-la.  

 

Do concorrente: 

Concorrente 01 -  Principalmente classes A/B/C 

 

Potenciais compradores: Classe B/C/D 

 

Ocupação/profissão:  

As classes mais baixas e com pouca escolaridade, principalmente da zona 

rural procuram decorações mais antigas com temas pré - definidos. 

Os consumidores que se encontram na sede do município, com um grau 

maior de escolaridade se preocupam mais com as tendências e elaboram as 

decorações de acordo com seus desejos. 

 

Nível de escolaridade: De baixa escolaridade a alta. 

 

Localização:  

Tabuleiro do Norte e algumas cidades vizinhas. Para o futuro almeja 

estruturar a empresa e assim conseguir ingressar em outras cidades. 

 

Grupos de idade: 25 à 50 anos. 

 

Sexo: Feminino. 

  

Nível de renda: Variado. 

 

Influenciadores de compra: 

Indicação de clientes que já usaram o serviço. Depende diretamente da 

divulgação boca à boca, mas a internet tem surgido como um papel importante na 

apresentação da empresa, visto que o cliente pode ter uma ideia de como o serviço 

é através das fotos divulgadas. 

 

 



64 
 

Necessidade satisfeita: 

Há um cuidado da organização em saber o grau de satisfação do cliente e 

tentar realizar os desejos dos mesmos, tendo como principal objetivo fazer 

acontecer os desejos dos clientes. 

No entanto os serviços são divididos entre as duas proprietárias e como uma 

delas é mais conhecida, consequentemente mais procurada, então se ela viajar os 

clientes tendem a sentirem-se inseguros com relação ao sucesso do serviço. 

 

Atitude do consumidor com relação a: 

 Preço: 

Satisfeito, quase não há busca por diminuir o preço.  

 Qualidade: 

Satisfeito, porque volta a usar os serviços no outro ano, mesmo se não usar o 

serviço todo aluga alguma coisa e ainda divulga a empresa. 

 Frequência de uso do serviço:  

Constante. 

 Sazonalidade: 

Hora do dia:  

Principalmente a noite. 

Estação do ano:  

O serviço é procurado o ano todo, com períodos de baixa procura, mesmo 

assim mantendo uma média de 2 a 3 aniversários por mês e aluguel de material. E 

períodos de alta procura, principalmente no segundo semestre do ano. 

Feriados:  

Alta procura. 

Ocasiões especiais: 

 Bastante procurado nos momentos onde há confraternização entre as 

famílias.  

 Quem toma a decisão de procurar o serviço:  

A mulher (mãe, esposa, filha) 

 Quem efetivamente fecha o serviço:  

Quem procura o serviço. 
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Objetivos à curto prazo:  

Definir sua imagem de marca para que assim possa melhor se fixar na mente 

do mercado-alvo.  

 

Objetivos à longo prazo:  

Desempenhar um papel importante no setor de decoração de festas na 

cidade de Tabuleiro do Norte-CE e demais vizinhas e construir uma estruturar 

apropriada para festas, onde possa servir também como sede da empresa. 

 

Objetivos específicos:  

 Objetivo estratégico da empresa: 

Posicionar efetivamente sua marca no mercado no intuito de consolidar seus 

clientes e conquistar novos. 

 Objetivos de marketing em termos: 

Volume: aumentar o volume financeiro com o aumento dos clientes; 

Valor: aumentar o índice de lembrança da marca; 

Participação: aumentar o percentual de participação no mercado; 

Ampliação do mercado: manter a liderança no mercado de classes B/C/D; 

 

Objetivos de comunicação 

 Quem atingir:  

Mulheres de 20 à 50 anos com renda mínima de 1 salário; 

 O que comunicar:  

Preço acessível e qualidade no serviço; 

 

 Que atitude/resposta deseja motivar a curto e longo prazos:  

Satisfação de realizar o desejo do cliente; 

 

Problemas que atrapalham a obtenção dos objetivos:  

 Total disponibilidade de tempo para a empresa;  
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 Problemas com a entrega e retirada do material. Algumas vezes tem 

dificuldades em conseguir carro para levar e trazer material, já que a empresa 

utiliza-se de carros terceirizados. 

 Não mantem um sistema computadorizado que permita uma melhor 

manutenção com relação aos serviços agendados. Ex.: se uma proprietária 

conversar e acertar tudo com um cliente a outra algumas vezes não tem 

controle sobre o que foi agendado, muitas vezes causando um certo mal estar 

por parte dos clientes. 

  

Oportunidades que facilitam a obtenção dos objetivos: 

 O mercado é amplo e oferece bastante oportunidades; 

 Há uma crescente procura em seus serviços por conta de uma maior 

visibilidade da empresa nesse último ano. 

 

Estratégia básica: 

 Ferramentas de comunicação sugeridas pelo anunciante 

Cartão de visita, logomarca, calendários como brindes para os clientes. 

 

 Posicionamento  

Como uma empresa que prioriza as necessidades do cliente. 

 

 Pontos a serem destacados 

Preço baixo, acessibilidade e qualidade no serviço. 

 

 Mercados a serem cobertos (região e segmento) 

Tabuleiro do Norte – CE, onde a empresa se localiza e demais vizinhas 

próximas como Limoeiro do Norte – CE, São João do Jaguaribe principalmente. 

 

 Meios de comunicação sugeridos 

Internet e rádio. 

 

 Período de comunicação desejado 

12 meses 

 

 Histórico de comunicação 

Uso do nome da marca em uma agenda telefônica comunitária que foi 

disponibilizada ao público no ano de 2012. 
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 Objetivos 

Encontrar novos consumidores e incrementar o consumo entre os atuais 

clientes. 

 

Quais as promoções especiais que tem sido empregadas para aumentar as 

vendas? 

Nenhuma 

 

O que pensa o cliente em relação a: 

 Função da empresa: 

Está satisfeito com relação ao serviço prestado, pois oferece rapidez, 

perfeccionismo e pontualidade no trabalho. 

 

 Diversificação do produto:  

Oferece diversas opções de decoração e se ainda não estiver ao gosto do 

cliente se disponibiliza a criar uma nova decoração seguindo suas ideias. 

 

 Comparação das empresas no mercado 

Principal diferença: Entre as empresas que oferecem um serviço mais 

sofisticado e completo é a de preço mais acessível. 

 

Verba: 

Não está disposto a gastar demasiado, apenas o necessário para criar 

logomarca e acessórios básicos. Por enquanto, não disponibiliza de muita verba 

para comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

APÊNDICE 04 

 

ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

01 – O que você prioriza quando busca esse tipo de serviços?  

02 – O que leva você a optar em alugar os materiais e contratar alguém?  

03 – Até que ponto o preço influência na decisão? 

04 – Antes procura fazer um levantamento de preços ou qualidade? Ou toma 

a decisão baseada em indicação? Ou outra forma de escolha? 

05 – Como tomou conhecimento da RNFESTAS?  

 Indicação; Internet; Viu o serviço; outros. 

06 – O que levou você a optar pela empresa em vez das concorrentes? 

 Preço; Qualidade; Curiosidade sobre o serviço; 

07 – O que marcou positivamente você com relação aos serviços? O que 

marcou negativamente? Com relação aos pontos negativos o que você sugere para 

melhoria? 

08 – Até que ponto vocês conhecem a concorrente? Já usaram de seus 

serviços? 

09 – Com relação a esse tipo de serviço em sua opinião o que falta? De modo 

geral? O que vocês buscam que ainda não é oferecido? 

10 – Para encerrar: Pra vocês que adjetivo vem na sua cabeça quando pensa 

em RNFestas? 

 

 

ENTREVISTADAS: 

01. Joyce Lima – 22 anos – casada 

02. Amanda Almeida – 20 anos – em um relacionamento sério 

03. Laidianny Lima – 27 anos - casada 

04. Maria Chaves – 38 anos – em um relacionamento sério 

05. Aila Maria Izidio – 47 anos – casada  

06. Lidianny Oliveira – 19 anos - solteira 

07. Vanicleide Costa Lima – 34 anos - casada 

08. Otaviana Napoleão – 50 anos – casada  
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INFORMAÇÕES OBTIDAS: 

 

01 – O preço aparece como o principal fator na decisão de compra. A 

decoração tem que está de acordo com seu orçamento. Buscam preços baixos, 

serviços de qualidade e que a pessoa que oferece o serviço seja aberta a 

sugestões. 

 

02 – A riqueza de detalhes que uma decoração oferece nos aniversários e 

optam por alugar pela qualidade do produto final e também porque assim elas têm 

mais tempo para organizar outros detalhes dos aniversários. 

 

03 – O preço influência todo o processo de compra, principalmente na 

escolha da empresa, a resposta foi unanime com relação a esse ponto. 

 

04 – Todas fizeram pesquisas de preço antes de usar o serviço, mas depois 

de optarem pela RNFESTAS tornaram-se clientes. A maioria não busca mais outras 

empresas. 

 

05 – tomaram conhecimento da RNFESTAS através de indicação e por 

participarem de aniversários ao qual a empresa decorou. Isso as levou a procurar 

informações sobre preço e a qualidade dos materiais da empresa.  

Obs.: A maioria das clientes analisadas tem acesso a internet, porém não a 

usa para manter contato com a empresa, mas apenas como uma forma de reforço 

na busca por informações sobre os serviços da empresa. 

 

06 – Preço, qualidade e por perceber a disposição da empresa em atender 

seus desejos. 

 

07 –  

Positivamente: Rapidez e perfeccionismo e pontualidade no trabalho; não 

oferecer obstáculos com relação a realização do desejado; transmite segurança 

sobre o trabalho a ser realizado;  

Negativamente: Dificuldade de encontra a proprietária, como é ela que fecha 

a maioria dos negócios, há muitos desencontros por parte dos clientes e a empresa; 
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numero de funcionários (poucos funcionários, com isso muitas vezes não pode fazer 

o aniversário na data desejada porque a agenda tá lotada); transporte dos materiais 

e o sistema de devolução dos mesmos; 

 

08 – Todas conhecem a concorrente 01 e a maioria já usou dos serviços dela 

antes de conhecer a RNFESTAS e passarem a usar apenas o serviço da mesma; 

principal diferença: é o preço, a concorrente 01 oferece serviços com preços mais 

elevados; e a acessibilidade entre clientes e empresa, a RNFESTAS oferece um 

feedback que agrada mais os clientes. 

 

09 - Como elas não falaram muito foi exposto os exemplos das empresas 

FOCUS de Limoeiro do Norte – CE e MASTER de Mossoró, ambas trabalham no 

ramo de eventos, porém tem como características o organização como um todo, não 

apenas a decoração. No entanto apenas uma se mostrou mais aberta a esse tipo de 

serviço, as demais acham uma idéia ótima, mas que não seria viável, pois com 

certeza é um serviço caro do qual elas não podem pagar. 

 

10 – Acessível; detalhista; perfeccionista; confiança;  

 

Observações:  

Durante toda aplicação do grupo focal as entrevistadas dialogavam sobre suas 

festas, comparando e debatendo sobre os detalhes, sobre o que ficou melhor e pior 

e que detalhe realça a decoração final. Diante dessas informações ficou claro que 

um ponto importante no processo de decoração é o uso de bolões, pois segundo as 

entrevistadas eles melhoram o resultado final da decoração.  
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APÊNCIDE 05 

  

QUADROS DA ANÁLISE DE SWOT 

 

 

 

 

 

 

FORÇA FRAQUEZA 

A
M
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Serviço  

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

Preço  

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

PDV  

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

Promoção  

Pontos Fortes 

 

Pontos Fracos 

 

  

OPORTUNIDADES 

 

AMEAÇAS 

 A
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Pontos Fortes 

 

 

 

Pontos Fracos 


