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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem como objeto de estudo a Pizzaria Pic Nic localizada no município 
de Areia Branca do Rio Grande do Norte, trata-se de um projeto experimental para 
construção de um Plano de Marketing com a finalidade de levar a empresa a atingir 
seus objetivos. As análises foram realizadas a partir do estudo de autores como 
Kotler e Keller, Magalhães e Las Casas. Inicialmente foi realizada uma pesquisa do 
setor de alimentação, com o intuito de identificar a situação atual do mercado, as 
expectativas e tendências do setor. O trabalho foi elaborado durante o mês de 
Janeiro de 2014 ao mês de Julho de 2014. A metodologia utilizada foi através de 
entrevistas informais com o proprietário e administrador da empresa, além de 
observação das atividades e a aplicação de questionários junto aos clientes no 
período de Junho à Julho de 2014. A apresentação, análise e tratamento dos dados 
foram feitos através de gráficos e tabelas. Após análise da pesquisa, foram 
observados os resultados com relação à satisfação e a percepção dos clientes, onde 
pode ser constatado que a grande maioria dos clientes da Pizzaria Pic Nic considera 
o serviço ótimo ou bom. A pizzaria tem como objetivo aumentar sua participação no 
mercado, ter a fidelização dos seus clientes e poder atender um público maior, 
abrangendo a cidade e regiões vizinhas. E para que esses objetivos fossem 
alcançados elaborou-se um plano de ação, no qual determina o que deverá ser 
realizado e quem deverá fazê-lo. Acredita-se que o trabalho realizado dentro da 
Pizzaria Pic Nic, trará benefícios, para a empresa e para os clientes, alcançando o 
objetivo que originará algumas propostas de melhorias, espera-se que a empresa 
aproveite e implemente as estratégias apresentadas.  
 
 
Palavras Chave: Plano de Marketing, Empreendedorismo, Satisfação de clientes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRAT 
 
 
This work has as its object of study Pizzaria Pic Nic located in the city of White Sand 
of Rio Grande do Norte, this is an experimental project to build a Marketing Plan in 
order to take the company to achieve its goals. Analyses were performed using the 
analysis of authors like Kotler and Keller, Magellan and Las Casas. Initially a survey 
of the power sector in order to identify the current market situation, expectations and 
trends was performed. The work was done during the month of January 2014 to July 
2014. Methodology was used through informal interviews with the owner and 
administrator of the company, as well as observation of the activities and the 
application of questionnaires to customers in the period June to July 2014. 
presentation, analysis and processing of data were done using graphs and tables. 
After analyzing the research results regarding satisfaction and customer perceptions, 
where one may find that the vast majority of customers Pizzaria Pic Nic considers the 
optimal or good service were observed. The pizzeria aims to increase its market 
share, have the loyalty of their customers and be able to serve a larger audience, 
covering the city and neighboring areas. And so that these objectives were achieved 
elaborated a plan of action, which determines what should be done and who should 
do it. It is believed that the work done within the Pizzaria Pic Nic, will bring benefits to 
both the company and customers, achieving the goal that will yield some proposals 
for improvements, it is expected that it will use and implement the strategies 
presented 
 
 
Key words: Marketing Plan, Entrepreneurship, Customer Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Avanços no mercado, aumento da concorrência, e as mutações nos desejos 

dos consumidores, fizeram com que as empresas precisassem ser lembradas cada 

vez mais, para venderem mais seus produtos, essa tendência tem exigido das 

empresas esforços cada vez maiores, em busca do posicionamento no mercado e 

sua diferenciação, essas organizações estão a cada dia desenvolvendo o marketing 

para se aproximar dos seus consumidores, portanto a empresa Pizzaria Pic Nic 

objeto do nosso estudo, deve está atenta às mudanças e as novas atividades 

voltadas para o mercado de alimentos e seu público, podendo assim elaborar um 

bom planejamento de marketing levando a empresa ao sucesso, mantendo-a na 

liderança. 

Neste planejamento identificam-se as causas fundamentais dos problemas 

envolvendo o empreendedor do setor de alimentos, procurando criar um 

compromisso por parte de todos para com o sucesso do plano. Assim, verificou-se a 

necessidade de estudar o plano de marketing por esta ser uma ferramenta 

estratégica gerencial utilizada para identificar o ambiente externo (ameaças e 

oportunidades), ambiente interno (forças e fraquezas), estimulando o mesmo a 

estabelecer objetivos e metas, buscando incessantemente conhecer os desejos e 

necessidades dos seus clientes/consumidores e, por conseguinte levar a 

organização ao desenvolvimento. 

Fundada por Claudio Belarmino em 1996, a Pizzaria Pic Nic, surgiu de uma 

oportunidade comercial, onde, na época, a cidade de Areia Branca não dispunha de 

pizzaria, este negócio caracteriza-se como uma micro empresa do ramo de 

pizzarias, que também oferece entrega a domicilio. O foco do seu estabelecimento é 

manter os clientes satisfeitos em um ambiente agradável juntamente com a família e 

amigos, um local para o lazer. Com um excelente padrão de qualidade e um 

cardápio variado, que dispõe de pizzas de vários recheios, sanduíches, grills e 

bebidas, a Pic Nic conseguiu se tornar referencia no ramo alimentício da cidade de 

Areia Branca. 

O empreendimento é considerado moderno, apesar de não ter passado por 

grandes renovações em sua estrutura física, o estabelecimento investe na qualidade 

do produto, renovando sempre o maquinário, em busca de manter um padrão de 

excelência. O público da pizzaria segundo o proprietário é de todas as classes 
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sociais, sendo a grande maioria clientes da classe B e C, além de consumidores das 

cidades vizinhas que frequentam o local. 

A Pizzaria tem como objetivo aumentar a participação do mercado, 

abrangendo as cidades vizinhas, e fidelizar clientes já existentes. Neste contexto, 

depois de realizado o estudo da empresa e do setor alimentício, sentiu-se a 

necessidade de elaborar um plano de marketing direcionado para pequenos 

empreendedores, um plano básico que possa ser aplicado na empresa. A escolha 

da pizzaria como objeto de estudo, deu-se devido à empresa ser uma das mais 

antigas da cidade e que esta sempre em busca de inovação, conhecimento, uma 

empresa voltada para a satisfação dos consumidores, por consequência sendo a 

mais reconhecida na região. O proposito da elaboração do plano de marketing é a 

busca pela satisfação do consumidor, para que este seja cada vez mais atraído para 

o local, em consequência gerar mais resultados positivos para a empresa e a 

sociedade. 

A empresa Pic Nic esta localizada na cidade de Areia Branca/RN, cidade 

caracterizada como uma ilha por estar a na foz dos rios Apodi-Mossoró e Ivypanin, 

nos quais se medeiam nos extremos da cidade e, juntamente ao oceano atlântico, a 

mesma é conhecida por suas belas praias, dunas e falésias, além da sua massiva 

produção de sal, hoje o crescimento do turismo na cidade vem atraindo 

empreendedores, por consequência aumentando a competição das empresas na 

região. 

Uma organização para sobreviver e ter sucesso neste meio competitivo é 

necessário desenvolver um Plano de Marketing bem elaborado e definido para se 

obter vantagem competitiva frente ao mercado concorrente. Um plano de Marketing 

proporciona uma visão sistêmica sobre onde os seus esforços devem estar 

concentrados, observar e tirar o melhor proveito das oportunidades encontradas e 

potencializar os pontos fortes. 

Diante do exposto, apresenta-se a seguinte problemática de pesquisa: De 

acordo com as necessidades encontradas, qual o plano de marketing ideal para 

aplicação na empresa Pizzaria Pic Nic? 

Nesta perspectiva, deseja-se com este projeto experimental desenvolver um 

plano de marketing para a empresa com o objetivo de identificar os seus pontos 

fortes e fracos (ambiente interno), as ameaças e oportunidades do mercado 

(ambiente externo) através da analise de SWOT, descrever as atividades do 
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composto mercadológico baseado nos 4P’s (Produto, Preço, Praça e Promoção) 

para a realização de ações para o desenvolvimento do plano, ações estas que serão 

descritas por meio da ferramenta 5W2H, e desenvolver um planejamento de 

marketing adequado à realidade competitiva do mercado. Este projeto experimental 

trará como principais autores Kotler e Keller, Las Casas e Magalhães. 

A partir do diagnostico feito pela acadêmica juntamente com o proprietário 

da Pizzaria Pic Nic, constatou-se que a realização de um Plano de Marketing para 

um período de três meses será fundamental para a empresa, após a formalização 

do mesmo, com as estratégias e ações traçadas poderão ser postas em pratica, 

proporcionando maior satisfação de seus clientes e agregando valor ao negócio. A 

escolha deste seguimento para aplicação do plano deu-se por conta de que o 

segmento de pizzarias não para de crescer. Isso sem falar no setor de delivery que é 

amplamente liderado pelas pizzas entregues a domicílio. 

Este estudo trará grandes contribuições para acadêmica, pois permitira por 

em pratica todo o conhecimento que obteve na universidade. A instituição também 

obterá benefícios com a elaboração deste trabalho, pois a acadêmica estará 

expondo as experiências adquiridas para demais acadêmicos, contribuindo para a 

construção do conhecimento, e colocando em pratica a teoria estudada. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 DEFINIÇÕES DE MARKETING 

 

De um modo geral Marketing faz parte do campo das ciências sociais 

aplicadas, a teoria de marketing constrói-se pela observação sistemática das 

praticas organizacionais e dos mercados. Diversas são as definições do marketing, 

mas seu ponto de partida são os desejos e necessidades do consumidor. O 

Marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas de 

sociais. Para defini-lo de uma maneira bem simples, podemos dizer que ele “supre 

necessidades lucrativamente”. (Kotler e Keller, 2006, p. 21). Cabe ao marketing 

conciliar os objetivos/lucratividade da organização com a satisfação do cliente e 

ainda com a responsabilidade social da empresa. 

Necessidades e desejos criam nas pessoas um desconforto, este que é 

aliviado pela aquisição de um produto ou serviço que os satisfazem, estes produtos 

e serviços podem ser adquiridos de diversas maneiras e com isso o mercado vai se 

moldando a essas necessidades e desejos do consumidor e se desenvolvendo cada 

vez mais, “o marketing atende todo tipo de necessidade, interage com os desejos 

moldados pelas culturas e interfere diretamente no equilíbrio das demandas” 

(MAGALHÃES 2007, P. 139), a competição entre as organizações cresce a cada 

dia, tornando-se vital a utilização de ferramentas que contribuam para a manutenção 

e crescimento dessas instituições no mercado. 

A AMA (American Marketing Association, 1985), define o marketing como: 

 
 

O processo de planejamento e execução de conceitos, precificação, 
promoção e distribuição de bens, ideias e serviços para criar trocas que 
satisfaçam os objetivos dos indivíduos e das empresas1.  

 
 

Essa definição deixou de ser satisfatoriamente completa, devido as rápidas 

mudanças das tecnologias, alterando assim, também o mercado, desta forma no 

ano de 2004, essa mesma associação modificou seu conceito de marketing, 

inserindo o cliente no marketing de uma forma mais aberta, definindo-o como sendo 

uma: 

                                                           
1 Este texto foi retirado da URL: http://guiadomarketing.powerminas.com. 

http://guiadomarketing.powerminas.com/
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Função organizacional e uma série de processos para a criação, 
comunicação e entrega de valor para clientes, e para a gerência de 
relacionamentos com eles de forma que beneficie a organização e seus 
stakeholders.2 (American Marketing Association - AMA,  2004). 

 
 

Na maior parte dos mercados, a palavra valor gerou grande revolução, o 

marketing, juntamente com as empresas passam a focar na gerência de 

relacionamento com os clientes. 

Para Kotler (1999, p. 33), “A tarefa de Marketing é descobrir necessidades 

não atendidas e fornecer soluções satisfatórias”. São inúmeras as definições de 

marketing, umas mais voltadas para o mercado e vendas, outras mais operacionais, 

específicas. Ainda Kotler (1999, p. 157) “Marketing é a ciência e a arte de conquistar 

e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos com eles”. Através 

dessas definições, é possível aplicar o conceito de marketing em diversas situações, 

inclusive naquelas que envolvem as instituições organizacionais, sejam elas médias, 

pequenas ou grandes. Segundo Ambrosio (2007) ‘o marketing é o conjunto de 

técnicas voltadas a maximização da percepção de felicidade das pessoas pela 

satisfação de necessidades e desejos, otimizando o retorno para a organização.” 

Com as constantes mudanças no mercado e surgimento de novos 

empreendimentos, as organizações estão ficando mais atentas aos gostos do 

consumidor e adaptando cada vez mais o marketing para a sua empresa, como nos 

fala Richers: 

 
 

As instituições que adotam o marketing como técnica ou filosofia aprendem 
a explorar as suas potenciais possibilidades como um conjunto de 
instrumentos que, acima de tudo, contribuem para aumentar a produtividade 
e rentabilidade das empresas. (RICHERS 1981, p. 8) 

 
 

A tarefa principal do marketing é a gestão da demanda, Kotlter as define em 

oito estados, são elas: demanda negativa, inexistente, latente, em declínio, irregular, 

plena, excessiva e a demanda indesejada. Uma das principais tarefas do marketing 

é gerenciar essas demandas, desta forma pode se dizer que “conhecer o mercado” 

envolve analisar o comportamento da demanda. Normalmente, as empresas avaliam 

a demanda combinando análise de dados históricos (olhando o passado) e 

                                                           
2 Este texto foi retirado da URL  http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/ama-redefine-o-

marketing-o-que-importa-e-o-cliente/2181/ 
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projeções (antevendo o futuro). O profissional de marketing deve estar atendo a 

todas essas mutações do mercado para que possa constituir fontes competitivas e 

reorientar suas estratégias. O bom marketing é um elemento que esta ficando cada 

vez mais indispensável para o sucesso nos negócios, ele resulta de planejamento e 

execução cuidadosos, as práticas de marketing devem consecutivamente ser 

reformuladas para aumentar as chances de sucesso. Como nos fala Kotler: 

 
 

“O sucesso financeiro muitas vezes depende da habilidade de marketing. 
Finanças, operações, contabilidade e outras funções de negócios não terão 
sentido se não houver uma demanda para produtos e serviços suficiente 
para que a empresa obtenha lucro”. (KOTLER 2006 pág. 19). 

 
 
2.2 HISTÓRICO DO MARKETING 

 

Seu conceito, utilização e princípios sofreram grandes modificações ao longo 

dessas décadas o que permitiu tanto a sua aplicação nos mais diversos tipos de 

organizações. As empresas só tornaram-se realmente conscientes da importância 

do marketing quando seus mercados passaram a sofrer mudanças. 

Segundo Marcos Cobra (2002), a história do marketing pode ser dividida em 

quatro “eras”: A era da produção, conforme Kotler e Keller (2006, p.30) os “gerentes 

de empresas orientadas para a produção concentram-se em alcançar alta eficiência 

de produção, baixos custos e distribuição em massa.”, na era da venda, as 

organizações passaram a entender que os consumidores resistiriam em comprar 

bens e serviços que não julgassem essenciais. Desta forma para ajudar no trabalho 

dos vendedores, as empresas passaram a anunciar seus produtos. Kotler e Keller 

nos falam: 

 
 

O marketing fundamentado em venda agressiva esconde altos riscos. Ele 
pressupõe que clientes persuadidos a comprar um produto gostarão dele; 
caso isso não ocorra, imagina-se que esses clientes não vão devolvê-lo, 
não falarão mal dele, tampouco reclamarão a um órgão de defesa do 
consumidor – e talvez ate voltem a comprá-lo. (KOTLER e KELLER 2006, p. 
30) 

 
 

A terceira era classificada por Cobra, refere-se ao marketing, que pode ser 

explanada nas palavras de Kotler e Keller (2006, p.31) “o que se precisa não é mais 

encontrar os clientes certos para seu produto, mas sim os produtos certos para seus 
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clientes.” (KOTLER e KELLER 2006, pág. 31). A quarta e ultima divisão da história 

do marketing segundo Cobra é a era digital. Com a revolução digital os 

consumidores e as organizações obtiveram uma série de capacidades, hoje os 

consumidores estão com um alto poder de compra, “os clientes esperam maior 

qualidade e mais serviço, além de um certo grau de customização. Percebem menos 

diferenças reais entre produtos e mostram menos fidelidade a marca,” (Kotler e 

Keller, 2006, p.29), uma grande variedade de bens e serviços disponíveis, grande 

quantidade de informações sobre praticamente tudo e ampla facilidade de interação 

para fazer e receber pedidos; criam alterações no mercado constantemente, 

afetando toda a organização que devem estar atendas as essas mudanças na 

tecnologia.  

“A era da informação promete levar a níveis de produção mais precisos, as 

comunicações mais direcionadas e a uma determinação de preços em bases mais 

consistentes.” (KOTLER e KELLER 2006, pág. 28). A globalização tornou mais fácil 

para as empresas fazer negócios em outros países, e os consumidores estão 

conhecendo e comprando produtos de empresas estrangeiras, alguns setores do 

mercado para aumentar a concorrência e as oportunidades de crescimento estão 

desregulamentando, ou seja, empresas grandes podem concorrer em mercados 

locais e visse versa, muitas destas organizações estatais para aumentar a sua 

eficiência estão sendo privatizadas. 

 

2.3 COMPOSTO DE MARKETING 

 

São variáveis que influenciam as decisões das empresas e que devem ser 

planejadas de forma eficaz para que os objetivos empresariais sejam alcançados. O 

Composto de Marketing ou Mix de Marketing é um dos principais conceitos ligados à 

administração mercadológica, é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza 

para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo.  Segundo Ambrosio 

(2007) esse modelo é o mais conhecido e aplicado pela maioria das empresas 

orientadas para marketing. Entende-se como Mix de Marketing “ferramentas 

utilizadas pelos administradores de marketing para satisfazer as necessidades e 

desejos dos clientes, bem como auxiliar a empresa alcançar os seus objetivos 

estabelecidos.” (Kotler e Keller 2006). O mix de marketing é popularmente chamado 

por Philip Kotler como os 4 Pês: Produto, Preço, Praça, Promoção. De acordo com 
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Las Casas (1994), adapta-se o composto de marketing após a análise do ambiente, 

através do desenvolvimento e aplicação das estratégias mais adequadas para o 

mesmo. O conceito de composto subentende uma interligação entre os quatro itens, 

os quais não se idealizam de forma independente, ou seja, um produto é ofertado ao 

mercado por um preço, disponibilizado por canais de distribuições e comunicado 

através de ferramentas de promoção. 

A seguir será feita uma breve explanação sobre cada uma dessas quatro 

ferramentas. 

 

2.3.1 Produto/serviço 

 

O primeiro “P” é parte do Marketing Mix ou composto mercadológico, para 

que surja um produto/serviço se faz necessário que haja uma necessidade e um 

publico para esse determinado produto, para que isso ocorra são realizadas 

pesquisas para o desenvolvimento do produto, analise dos custos de produção, de 

comercialização, de distribuição e de promoção. 

Las Casas (2006) especifica as variáveis do produto como: qualidade, 

design,  marca, embalagens, rótulos, assistência técnica, garantias e serviços. De 

acordo com Churchill e Peter (2003, p.64), “cada elemento do composto de 

marketing produto, preço, praça (canais de distribuição) e promoção (comunicações 

de marketing) - tem potencial para afetar o processo de compra em vários estágios.” 

Esses componentes são os mais importantes para o desenvolvimento do produto, 

podendo o mesmo sofrer alterações conforme as circunstâncias do mercado. 

O produto segundo Kotler (1998) é formado por três camadas produto 

núcleo, básico e ampliado. O produto núcleo é o beneficio que atende a necessidade 

identificada que motivou o desenvolvimento do produto, básico é formado pelo 

produto central acrescentado de características como a marca, design, embalagem 

e qualidade, é através dele que se percebe a diferenciação das ofertas 

concorrentes; o produto ampliado tem todos os atributos do produto básico 

acrescido de todo tipo de serviço que possa ser oferecido com ele, tais como 

facilidade no pagamento, assistência técnica, etc. Por sua, vez Las Casas (2006) dar 

um foco maior a uma ferramenta muito utilizada pelos profissionais de marketing, 

denominada Ciclo de Vida do Produto (CVP), segundo ele a análise do CVP é muito 
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ultil para a orientação em algumas táticas de planejamento, podendo ser 

classificadas como introdução, crescimento, maturidade e declínio. 

Em alguns momentos as vendas acomodam-se e ficam estagnadas, este é o 

estágio da maturidade, a empresa Pic Nic objeto deste trabalho, encontra-se neste 

estágio, no qual a mesma para que não entre em fase de declínio deverá medir 

esforços dirigidos para a promoção, pois nesta fase as empresas precisar criar 

meios para aumentar as vendas, buscando novos nichos mercados. Para Las 

Casas: 

 
 

A análise do CVP tem sido mais bem desenvolvida com a complementação 
de outra análise, que é a do BCG. Esta auxilia o planejador a desenvolver 
uma estratégia para os produtos que são mais interessantes para a 
empresa, com base na consideração de fluxo de caixa gerado e no esforço 
mercadológico necessário. (LAS CASAS, 2006, P. 107-108). 

 
 

O produto pode ainda ser subdividido segundo Kotler e Keller (2006) em 

cinco níveis onde os cinco juntos constituem a hierarquia de valor para o cliente, o 

nível mais fundamental é o beneficio central, depois passamos para o produto 

básico, após produto esperado tendo ainda o produto ampliado ate chegar ao 

produto potencial abrangendo todas as ampliações e modificações a que o produto 

deve ser submetido no futuro. 

O produto/serviço pode ainda ser subdividido em dois grupos, produtos de 

uso e durabilidade e intangibilidade, nesses grupos há varias ramificações, são elas 

bens de consumo (conveniência, compra comparada, especialidade, não 

comparados), bens industriais (materiais e peças, bens capitais, suprimentos e 

serviços), essas ramificações são consideradas dentro do grupo uso, os bens 

duráveis, bens não duráveis e serviços (intangibilidade, inseparabilidade, 

perecibilidade e variabilidade) são classificados dentro do grupo 

durabilidade/tangibilidade. Este conceito nos permite classificar o produto da 

empresa Pic Nic como Bens de consumo, categoria conveniência, devido ao seu 

baixo custo, acesso fácil, dentre outras características. 

Muitos produtos podem ser diferenciados em termos de forma, podem ser 

oferecidos como características variáveis, e podem ter uma qualidade de 

desempenho que para Kotler e Keller (2006) podem se enquadrar em quatro níveis: 

baixo, médio, alto ou superior. É esperado pelos compradores que o produto/serviço 
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tenha uma alta qualidade de especificações, ou seja, que o produto atenda as suas 

expectativas, que seja durável, confiável, de fácil acesso, possua reparo e estilo, 

transmitindo a sensação que o produto/serviço passa para o consumidor. Portanto, 

Peter (2003) fala que os produtos que são ajustados com as necessidades 

específicas dos compradores possuem a imagem de alto valor, podendo influenciar 

a compra no processo decisório por uma marca. Levando todos esses fatores em 

consideração as empresas terão uma poderosa ferramenta de marketing. 

A execução de um serviço pode estar ou não ligado a um produto concreto, 

o produto pode ser entendido como algo que se pretende oferecer ao consumidor 

com o objetivo de venda. O setor de serviços é muito variado, quando não podemos 

facilmente diferencia-lo, verificamos a facilidade de pedidos, a entrega, a instalação, 

capacitação dos funcionários, as orientações disponíveis para o cliente e as boas 

condições de funcionamento. Kotler e Keller (2006) nos diz que o Produto pode ser 

classificado em hierarquia, tais como: família de necessidade, família de produtos, 

classe de produtos, linha de produtos, tipo de produto e item. 

A competição entre as empresas surge a partir da ampliação dos níveis do 

produto, se dá pela forma de produção e a maneira com as mesmas agregam os 

serviços, embalagens, propaganda, entre outros fatores aos seus consumidores. 

Através do produto, o consumidor ira perceber a empresa, atestar suas qualidades e 

satisfazer ou não suas necessidades e desejos. 

 

2.3.2 Preço 

 

Surgido o produto para satisfazer a necessidade do consumidor, aplica-se 

um valor, para que este seja comercializado por um preço “justo” na percepção do 

consumidor, passamos a falar do segundo “P”, Preço! 

“Embora outros fatores além do preço tenham se tornados importantes nas 

últimas décadas, o preço ainda permanece como um dos elementos fundamentais 

na determinação da participação de mercado e da lucratividade das empresas.” 

(Kotler, 2000, p. 476). O preço é um dos elementos mais flexíveis, pois pode ser 

modificado com rapidez com relação às características dos produtos de dos canais 

de distribuição, este é uma das maiores dificuldades com o qual as empresas se 

deparam. “A determinação do preço de um produto ou serviço nem sempre é uma 

tarefa simples. É preciso considerar que, quando bem posicionado, o preço de um 
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produto ou serviço é fator primordial ao sucesso de um Plano de Marketing.” 

(AFESBJ et al., 2002, p. 14) 

Ao se elaborar a estratégia do preço de um produto deve-se considerar o 

seguinte: ele deve ser suficientemente alto, para proporcionar lucro a quem o está 

produzindo ou comercializando, não pode ser tão alto que desestimule a compra, 

deve também ser suficientemente baixo para que o produto seja atrativo aos 

clientes, contudo não pode ser tão baixo, pois os clientes podem pensar que há algo 

errado com produto ou serviço, pode ser também que não seja interessante produzi-

lo e comercializa-lo. Como nos fala Kotler: 

 
 

Quanto mais claros os objetivos de uma empresa, mais fácil será a 
determinação de preços. Por meio da determinação de preços, uma 
empresa pode perseguir qualquer um dos cinco principais objetivos: 
sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da participação de 
mercado, desnatamento máxima do mercado ou liderança na qualidade do 
produto. (Kotler, 2000, p.478). 

 
 

Entender a percepção de preço que os clientes atribuem ao produto/serviço 

é uma prioridade de marketing, o preço ideal para o produto/serviço é aquele no qual 

é interessante para a empresa e para o cliente. “na verdade quem estabelece o 

preço do produto ou serviço não é a empresa e sim o cliente.” (AFESBJ et al., 2002, 

p.04). Este conceito é de fundamental importância, pois nos mostra que o cliente é 

quem faz o preço, o cliente compra o produto quando este supri sua necessidade, 

podendo atribuir um valor alto ou baixo ao produto/serviço. A atribuição de um valor 

ao produto informa o seu grau de venda, ou seja, se a venda será forte ou fraca, a 

empresa deve decidir onde posicionar seu produto em termos de qualidade e preço. 

O preço de um produto/serviço depende da percepção de valor que os 

clientes têm do produto, segundo Sergio “A tarefa do gestor de preços é conhecer o 

verdadeiro valor atribuído pelo cliente aos produtos e serviços.” (AFESBJ et al., 

2002, p. 04). Assim para fixar um preço a um produto/serviço é preciso conhecer o 

quanto o cliente esta disposto a pagar, ou seja, qual o valor percebido por ele, a 

fixação dos preços podem ser realizadas através de pesquisas com os 

consumidores, através de especialistas, ou mesmo com testes junto ao mercado 

analisando a alteração dos preços. 

“A logica da determinação de preços deve ser modificada quando o produto 

faz parte de um mix de produtos.” (Kotler e Keller 2006, p. 381), ou seja, para 
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determinação de preços para um mix de produtos leva-se em consideração: preço 

para linhas de produto, para características opcionais, produtos cativos, preço 

composto, preço para subprodutos e preço para o pacote de produtos. “As empresas 

devem prever as mudanças de preços por parte da concorrência e preparar um 

plano de contingencia para a reação. Existem diversas respostas possíveis em 

termos de manter ou mudar o preço ou a qualidade.” (Kotler e Keller 2006, p.458). 

Algumas empresas conseguem obter altos preços e margens pelos seus 

produtos e serviços, tais empresas são as que direcionam sua estratégia para 

vendas de produtos/serviços comuns e aquelas que oferecem produtos/serviços 

diferenciados. As empresas direcionadas para vendas de produtos comuns tem 

certa dificuldade para aumento dos preços, como nos diz Sergio: 

 
 

Haverá muita dificuldade para o aumento dos preços, visto que a grande 
concorrência e a baixa diferenciação do produto impedem que preços 
maiores sejam obtidos. Isto ocorre na maioria dos produtos chamados de 
commodities. (AFESBJ et al., 2002, p.55) 

 
 

Já as empresas com serviços diferenciados não possui um grande numero 

de concorrentes, devido a sua alta diferenciação que o produto oferece.  Para que 

uma empresa possa formar seu preço e se diferenciar das concorrentes deve 

analisar, buscar melhorias e diferenciação neste produto, determinar seu público-

alvo, analisar quais os atributos que o cliente deseja encontrar no produto, fazer com 

que a comunicação esteja em prefeita harmonia, entre outros. Como nos fala Kotler 

e Keller: 

 
 

As empresas em geral não aplicam um preço único, mas sim uma estrutura 
de preços que refletem as variações na demanda e os custos geográficos, 
as exigências do seguimento de mercado, o momento ideal para a compra, 
os níveis de pedidos e outros fatores. (Kotler e Keller 2006, p.458). 

 
 

Para o sucesso de uma organização é de fundamental importância que o 

gestor da empresa se mantenha informado sobre os preços e estratégias da 

concorrência, a reação das ações do mercado, as características e as necessidades 

e percepções dos clientes, este é um dos caminhos para uma boa administração. 
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2.3.3 Praça 

  

Desenvolvido o produto para atender as necessidades do consumidor, e lhe 

dado um preço “justo”, o que falta agora é como esse produto será entregue ao 

mercado, ou seja, ao consumidor interessado nesse produto para satisfazer a 

necessidade identificada, fala-se do terceiro “P” que também pode ser chamado 

como “ponto de venda”. A Praça engloba todas as questões referentes aos canais 

de distribuição, desde as escolhas de comercialização a serem oferecidas, até a 

entrega do produto. Para Churchill e Peter (2003), essa é uma estratégia para tornar 

um produto disponível ao cliente, o podendo influenciar, e onde os consumidores o 

encontrarão. Para aumentar as vendas os fabricantes utilizam-se de vários 

intermediários para a venda ligada diretamente aos consumidores finais, estes 

intermediários que por sua vez realizam diversas funções, compõem os canais de 

marketing, também chamado de canal comercial ou de distribuição.  “Canais de 

marketing significa disponibilizar o produto ou serviço ao cliente da forma que seja 

mais fácil e conveniente adquiri-lo.” (AFESBJ et al., 2002, p.15). As vantagens 

desses canais para os fabricantes é que geralmente os mesmos não possuem 

recursos financeiros para comercializar seus produtos diretamente, é mais rentável 

ter um intermediário, estes que por sua vez tem relações, conhecimento, 

especialização podendo oferecer as empresas mais do que ela pode conseguir 

trabalhando sozinha. 

Os canais de marketing reúnem informações sobre cliente potenciais, 

concorrentes, e outros fatores que podem ser útil para o mercado, todas as outras 

decisões de marketing são afetadas na escolha do canal a ser utilizado, as 

organizações gerenciam os intermediários através de estratégias de push (pressão) 

e pull (atração), tais estratégias são adequadas quando há alto grau de fidelidade à 

marca e grande envolvimento na categoria.  Como fala Kotler: 

 
 

Anunciando intensamente suas marcas (força de atração ou pull) e 
motivando os revendedores a manter estoques e a expor suas marcas 
(Pressão ou push), fabricantes de marcas líderes asseguravam uma 
posição forte nas lojas e nas mentes dos consumidores. (Kotler 2000, 
p.465) 
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Uma empresa pode-se utilizar de vários canais de marketing, escolher 

depende da sua segmentação de mercado, pois o sistema de canais altera de 

acordo com as oportunidades e as condições locais. 

As empresas hoje estão multiplicando os seus canais de vendas, pois os 

consumidores estão a cada dia usando canais diferentes conforme o tipo de produto 

envolvido para realizarem suas compras. Para atender as exigências dos 

consumidores muitas empresas estão criando sistemas de relacionamentos, 

denominado rede de valor, como nos falam Kotler e Keller “rede de valor é um 

sistema de parceria e alianças que a empresa cria para produzir, aumentar e 

entregar suas ofertas”. (Kotler e Keller, 2006, p.467).  

Os canais de marketing podem ser divididos em níveis como canais de nível 

zero também chamado canal de marketing direto no qual um fabricante vende 

diretamente ao consumidor final, e temos os canais de um nível onde se utiliza de 

um intermediário (varejista), canais de dois níveis com dois intermediários 

(atacadista e varejista), canal de três níveis contem três intermediários, podendo 

chegar a seis níveis dependendo da empresa, há também os canais reversos que 

são importantes na reutilização de produtos ou contêineres, no recondicionamento 

de produtos, na reciclagem de produtos, e no descarte de produtos ou embalagens. 

“Vários intermediários atuam nos canais reversos, incluindo os centros de remissão 

dos fabricantes, grupos comunitários, intermediários tradicionais, especialista em 

coletas de lixo.” (Kotler e Keller 2006 p. 472). 

A função dos canais de marketing é fazer com que a produção das 

empresas esteja disponível e acessível aos consumidores, não se restringe aos 

produtos físicos, mas também há canais de marketing para prestadores de serviços, 

por exemplo, para um comediante alcançar seu publico ele utiliza de vários canais 

como clubes privados, teatro, eventos especiais, entre outros. Para projetar um 

sistema de canais é preciso entender a necessidade do consumidor e traçar 

objetivos do canal a ser utilizado, identificar e avaliar as suas principais alternativas. 

A determinação dos níveis de canal facilita as empresas para a escolha do canal 

certo, para o publico certo; os canais podem ser escolhidos através de três 

elementos: tipos de intermediários, número de intermediários, direitos e 

responsabilidades dos membros do canal. 

Esses canais devem ser avaliados com relação a critérios econômicos, de 

controle e de adaptação, as empresas precisam escolher cuidadosamente os 
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membros de cada um de seus canais, devem oferecer treinamentos para seus 

intermediários, programas de pesquisa de mercado entre outros programas, pois 

isso fará com que os intermediários tenham um melhor desempenho. “Os fabricantes 

buscam o compromisso do distribuidor com essas politicas e pode introduzir um 

plano de recompensa a adesão.” (Kotler e Keller 2006, p. 481). Além disso, os 

fabricantes avaliam periodicamente o desempenho dos intermediários, revisam e 

modificam seus arranjos de canal, ou seja, a modificação se faz necessária devido 

às mudanças dos padrões de compra do consumidor, quando não sai conforme o 

planejado, quando ocorre a expansão do mercado entre outros fatores. “O 

gerenciamento eficaz do canal exige a seleção, o treinamento e a motivação dos 

intermediários. A meta é formar uma parceria de longo prazo que seja lucrativa para 

todos os membros”. (Kotler e Keller 2006, p. 493). 

 

2.3.4 Promoção 

 

Com o produto desenvolvido e um preço de mercado que foi colocado nas 

mãos dos consumidores que desejam adquiri-lo, passamos agora a anunciar esses 

produtos para os consumidores em potencial, estamos falando do quarto “P” a 

Promoção, fazem parte desse composto mercadológico a propaganda, a promoção 

de vendas, o merchandising e as relações públicas. 

A propaganda serve para diversos propósitos, tais como: construir a imagem 

da marca, vender produtos, posicionar, reforçar ou alterar o posicionamento de uma 

marca ou de um produto, etc. “Composto Promocional é a parte do marketing que 

mais aparece, é percebida pelas pessoas de uma forma geral”. (AFESBJ et al., 

2002, p.16). A promoção de vendas potencializa as vendas, o merchandising chama 

a atenção do consumidor no ponto de venda para os produtos, as relações publicas 

faz a inserção da empresa na comunidade pode também ser uma ferramenta 

utilizada para a construção da imagem da marca. “A promoção tem a função de 

estimular a demanda relacionando serviços às necessidades e desejos de seus 

clientes.” (SEBRAE, 2005). Os 4ps são o ponto de vista do vendedor para utilização 

de ferramentas para influenciar o consumidor, do ponto de vista do comprador essas 

ferramentas trazem benefícios para os clientes.  

São diversas as ferramentas para a divulgação da marca, e o 

posicionamento da mesma na mente do consumidor, porém o mix de comunicação 
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de marketing deve estar integrado a fim de transmitir uma mensagem coerente e um 

posicionamento estratégico. Kotler e Keller nos falam que: 

 
 

O profissional de marketing precisa avaliar que tipo de experiências e 
exposições exerce mais influencia em cada etapa do processo de compra. 
Essa compreensão ajudará a empresa a alocar recursos para a 
comunicação com mais eficácia e a projetar e implementar os programas de 
comunicação mais adequados. (Kotler e Keller 2006, p. 535). 

 
 

Para uma comunicação os profissionais de marketing devem compreender 

elementos fundamentais, Kotler e Keller (2006) informam dois modelos: o 

macromodelo no processo de comunicação no qual, se dá através de nove 

elementos são eles: emissor, receptor, mensagem e o meio, codificação, 

decodificação, resposta, feedback e ruído. E o micromodelo das respostas do 

consumidor, este modelo concentra-se nas respostas dos consumidores à 

comunicação, destacam os principais fatores de uma comunicação eficaz, para que 

isso ocorra é necessário identificar o público alvo, e implantar a imagem da marca 

na mente dos consumidores. Kotler e Keller (2006, p. 539) definem imagem como 

sendo “conjunto de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem em relação a 

um objeto.” Definindo seu público, apos define-se os objetivos que podem ser 

baseados em necessidades da categoria, conscientização da marca, atitude em 

relação à marca, e intenção de compra, em geral uma comunicação eficaz consegue 

atingir diversos objetivos. 

Após a escolha dos objetivos se faz necessário à elaboração da 

comunicação para que se obtenha a resposta desejada, podendo-se utilizar de 

estratégias de mensagens, estratégia criativa e fonte da mensagem, precisa-se 

também selecionar os canais mais eficientes, “a seleção de canais eficientes para a 

transmissão da mensagem se torna cada vez mais difícil à medida que os canais de 

comunicação se mostram mais fragmentados e congestionados”. (Kotler e Keller 

2006, p. 546). Uma das decisões mais difíceis em marketing é definir quanto gastar 

em promoção, para isso utilizam-se metodologias de recursos disponíveis, das 

porcentagens das vendas, método da paridade com a concorrência e o método de 

objetivos e tarefas. As empresas estão sempre procurando maneiras de aumentar 

sua eficiência substituindo uma ferramenta promocional por outra. 
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Para o desenvolvimento de um mix de comunicação as empresas devem 

levar em conta o tipo de mercado de produto, estágio de disposição do comprador, 

ou seja, o custo/beneficio e o estágio do ciclo de vida do produto. Hoje em dia com a 

proliferação de novos tipos de mídia é preciso ter uma comunicação integrada para 

compreender as diferentes formas pelas quais a comunicação pode influenciar o 

comportamento cotidiano do consumidor. Entende-se como comunicação integrada 

de marketing: 

 
 

Conjunto de planejamento de comunicação de marketing que reconhece o 
valor agregado de um plano abrangente, capaz de avaliar os papéis 
estratégicos de uma serie de disciplinas da comunicação – propaganda 
geral, resposta direta, promoção de vendas e relações publicas, por 
exemplo – e de combina-las para oferecer clareza, coerência e impacto 
máximo por meio de mensagens integradas com coesão. (AMA - American 
Marketing Association - apud Kotler e Keller 2006, p. 556). 

 
 

O conjunto desses “4Ps” formam o Mix de Marketing, que são ferramentas 

para criar vínculos entre o consumidor e a empresa, para desenvolver uma relação 

de fidelização dos clientes.  Portanto, é de suma importância a análise do composto 

de marketing para o melhor entrosamento das estratégias da empresa e seus 

processos diários. Segundo o SEBRAE (2005) “As diversas formas de comunicação 

de marketing são absolutamente cruciais na criação da consciência da marca e para 

estabelecer identidades de marcas positivas tornando os produtos e serviços 

ofertados desejáveis.” Além disso, de que forma se estabelece o relacionamento 

entre a empresa e seus consumidores internos e externos, é o que permite 

encontrar os pontos fracos e fortes nesse processo de interação. O composto de 

marketing da Pizzaria Pic Nic é tratado a seguir, com a apresentação do conceito de 

cada componente e a análise desses elementos que o compõem junto à realidade 

observada na empresa. 

 

2.3.5 Plano de Marketing 

 

Na prática, o marketing administrativo é uma atividade cotidiana. Todos os 

dias, há gerentes de vendas coordenando o trabalho de abordagem de clientes, 

gerentes de produtos identificando se um produto está indo melhor ou pior; alguém 

verificando as vendas, ou o que está saindo sobre a empresa na mídia, para ver se 
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a comunicação está fluindo corretamente. A busca pelas informações que o 

marketing administrativo precisa receber para gerenciar a ação cotidiana de 

marketing e as técnicas de marketing que vai adotar é encontrada no plano de 

marketing, no qual as ações de marketing são detalhadas ao nível de tarefa. 

Westwood (2007) classifica os planos de marketing de acordo com as suas várias 

configurações. Segundo o autor, os planos podem ser básicos, completos e 

históricos. Gomes define plano de marketing como sendo: 

 
 

Uma ferramenta de gestão que deve ser regularmente utilizada e 
atualizada, pois permite analisar o mercado, adaptando-se as suas 
constantes mudanças e identificando tendências. Por meio dele você pode 
definir resultados a serem alcançados e formular ações para atingir 
competitividade. (GOMES, 2005, p.10) 

 
 

O sucesso do negócio está em conhecer o mercado, desta forma as 

empresas são capazes de traçar o perfil de seu público, tomar decisões com relação 

a objetivos e metas, ações de divulgação e comunicação, preço, distribuição, 

localização do ponto de venda, entre outras ações para a satisfação de seus 

clientes. O plano de marketing pode ser definido também com um documento que 

resume o planejamento, Segundo Ambrósio: 

 
 

Planejamento de Marketing é um processo muito importante, de intenso 
raciocínio e de coordenação de pessoas, informações, recursos financeiros 
e materiais cujo foco central é a verdadeira satisfação do consumidor. 
(AMBRÓSIO, 2007, P. 11). 

 
 

Um dos primeiros passos para o desenvolvimento do plano é o 

planejamento, ou seja, analisar seu mercado de atuação, definir seu público-alvo, 

suas metas e traçar as ações para o alcance dos objetivos, para Las Casas (2006) 

“planeja-se quando há um objetivo a alcançar, delineando-se as formas de alcança-

lo.” A segunda etapa é a implementação do plano de marketing, e a terceira etapa 

avaliação e controle. Com as economias mais competitivas, o mercado de massa 

vem se segmentando cada vez mais com novos desejos, percepções, preferências, 

novos critérios de compras dos consumidores, as organizações devem se planejar 

para mercados bem definidos. “Em vez de enfatizar a fabricação e a venda, as 
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empresas se vêem como parte de uma sequência de criação e entrega de valor.” 

(Kotler e Keller 2006, p. 35). 

O sucesso de uma empresa não depende apenas da sua excelência, mas 

da composição das diversas atividades departamentais para conduzir os processos 

centrais de negócios, para Kotler (1998) esses processos são: processo de 

compreensão do mercado, de realização de uma nova oferta, aquisição de clientes, 

gerência de relacionamentos com os clientes e gerência do processo de pedido, 

todos esses processos fazem parte da cadeia de valor que envolve consumidores, 

fornecedores e distribuidores. “Uma administração de marketing bem sucedida 

requer, portanto, determinadas capacidades, como entender o valor para o cliente, 

criar valor para o cliente e sustentar o valor para o cliente.” (Kotler e Keller 2006, 

p.40.) 

O marketing desempenha um papel fundamental nesse processo, para criar, 

entregar e comunicar valor utiliza-se muitas atividades de marketing diferentes, para 

assegurar que essas atividades sejam executadas de forma correta é essencial a 

existência de um planejamento estratégico. Kotler e Keller dividem o planejamento 

de marketing em tático e estratégico: 

 
 

O plano de marketing é o instrumento central para direcionar e coordenar o 
esforço de marketing. Ele funciona em dois níveis: estratégico e tático. O 
plano de marketing estratégico estabelece os mercados alvo e a proposta 
de valor que será oferecida. O plano de marketing tático especifica as 
táticas de marketing, incluído características do produto, promoção 
comercialização, determinação do preço, canais de vendas e serviço. 
(Kotler e Keller 2006, p.41) 

 
 

Antes de uma elaboração estratégica é necessário analisar as forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças que são denominadas analise de SWOT, após 

ter realizado esse tipo de analise, as empresas passam pelo processo de 

estabelecimentos de metas, que logo darão inicio as estratégias que serão 

utilizadas. “Estratégia é um plano de ação para chegar lá.” (Kotler e Keller 2006, p. 

54), as quais consistem em uma estratégia de marketing, uma estratégia de 

tecnologia e uma estratégia de busca de recursos compatíveis. 

Desenvolvido as estratégias as empresas elaboram programas detalhados 

de apoio, que se reúnem em dados tecnológicos, treinamento das forças de vendas, 

técnicas de produção, dependendo da segmentação do mercado. Como o mercado 
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muda constantemente se faz necessário à medida que a empresa implementa sua 

estratégia acompanhar o mercado, monitorando os novos acontecimentos nos 

ambientes externos e internos. Os gerentes de marketing cumprem suas 

responsabilidades de acordo com os planos estabelecidos para atingir as metas da 

organização. “O plano de marketing é um documento escrito que resume o que o 

profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa 

planeja alcançar seus objetivos.” (Kotler; Keller 2006, p. 58). 

Baseado nessa premissa, o plano devera ser revisto todo ano, passando por 

uma revisão periódica com um intervalo de 3 meses, já que podem ocorrer desvios e 

talvez seja preciso modificar os objetivos e mudar as estratégias ou rever a 

programação e os orçamentos. “O plano de marketing deve ser objetivo, sintetizado 

e ter as principais informações para quem deve tomar decisões.” (LAS CASAS, 

2001, p. 37). As estratégias e planos guiam as atividades de marketing, para 

desenvolver uma estratégia de marketing eficaz é necessário ter flexibilidade e 

disciplina, é preciso para se construir um bom plano entender como o marketing 

funciona. 

Esse trabalho experimental ira se basear-se no Plano de Marketing 

desenvolvido por Las casas, devido o mesmo ser voltado para micro e pequenas 

empresas, o autor traz modelos de planos básicos, mas contendo os principais 

elementos de um plano mais sofisticado, ou seja, o plano elaborado poderá ser 

aperfeiçoado com o tempo, se adequando cada vez mais aos objetivos da empresa. 

Segundo Las Casas (2006, p.44) 

 
 

Apesar de simples, contém os principais elementos necessários. A título de 
revisão, convém mencionar que todos os planos de marketing têm alguns 
aspectos comuns. O que os diferencia é a quantidade de informações e 
alguns aspectos metodológicos que existem em cada uma das etapas do 
processo. 

 
 

Conforme Las Casas o plano divide-se em elementos essenciais são eles: 

determinação das oportunidades e ameaças, análise dos pontos fortes e fracos, 

determinação de pressuposições acerca do que poderá ocorrer, determinação de 

objetivos e metas, escolha da estratégia de marketing e orçamentos e projeção de 

lucros e vendas. Por tanto a proposta deste trabalho é elaborar um planejamento 

para a empresa Pizzaria Pic Nic, apresentando um formato simplificado com todos 



33 
 

esses elementos. Para realização das ações do plano de marketing, será utilizada a 

ferramenta 5W2H que irá detalhar todas as atividades do plano de ação. 

 

2.3.6 Ferramenta 5W2H 

 

Para que um planejamento der certo, além de todas as análises realizadas, 

se faz necessário detalhar ao máximo o plano de ação, contendo informações do 

que fazer, em um determinado prazo, quem deverá realizar, entre outras 

informações complementares. Dessa forma utiliza-se a ferramenta de marketing 

5W2H para dar suporte ao planejamento estratégico. Segundo Meire (2003), esta 

permite, de uma forma simples, garantir que as informações básicas e mais 

fundamentais sejam claramente definidas e as ações propostas sejam minuciosas, 

porém simplificadas. Essa ferramenta tem o objetivo se responder a sete questões e 

organiza-las. No quadro apresentam-se as etapas para a estruturação da planilha do 

plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H. 

 

Quadro 01: Método dos 5W2H 

Método dos 5W2H 

5W 

What O que? Que ação será executada? 

Why Quem? Quem ira executar/participar da ação? 

Where Onde? Onde será executada a ação? 

When Quando? Quando a ação será executada 

Who Porque? Por que a ação será executada? 

2H 
How Como? Como será executada a ação? 

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

Fonte: Meire (2003) 
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3 CENÁRIO  

 

Este capítulo tem por objetivo, fazer um levantamento do cenário, através da 

análise de SWOT, para através desta analise definir os produtos e serviços 

prestados, identificar o comportamento do consumidor para construção do Plano de 

Marketing. 

 

3.1 LEVANTAMENTO DO CENÁRIO 

 

O setor de alimentos é o que mais cresce em todo Brasil, o hábito de 

alimentação fora de casa é um dos mais crescentes, é um setor com enorme 

potencial na geração de trabalho, principalmente quando envolve o primeiro 

emprego, existem várias associações que representam esse setor uma das mais 

importantes é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL) que 

representa hoje certa de um milhão de empresas, segundo a ABRASEL (2013) 

atualmente esse setor representa 2,7% do PIB brasileiro, e o mercado corresponde 

a 30% dos gastos dos brasileiros com alimentos. 

O investimento em novos negócios começa a aparecer, permitindo o 

crescimento rápido para esse setor, através de organizações como o SEBRAE o 

governo mostra sua preocupação em estimular esses novos empreendimentos 

mostrando a importância que as Micro e Pequenas Empresas possuem no cenário 

empresarial. Empresas do ramo alimentício têm crescido constantemente nos 

últimos anos, esse segmento no Brasil é considerado como uma das primeiras 

opções para montar um negócio. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de 

Alimentação (ABIA, 2013), o mercado de comidas fora de casa vem crescendo em 

velocidade 50% maior, quando comparadas às do autosserviço alimentar. O 

faturamento acumulado em 10 anos, entre 2000 e 2010, foi de 219,4%.  No Brasil, 

no período entre 1995 e 2000, de cada 100 novos empregos, 96 foram criados nas 

micro e pequenas empresas e só quatro nas médias e grandes. (OLIVEIRA, 2005). 

A sociedade tem mostrado uma grande aceitação por estabelecimento que oferecem 

esse tipo de serviço. 

Fundamentado nesses dados verificou-se a escolha do ramo alimentício 

voltado para pizzarias para aplicação do plano de marketing, pois o setor tem um 

grande potencial de crescimento, gerando emprego e renda. As pizzarias no Rio 
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Grande do Norte são pequenas em tamanho, mas já são varias instaladas no 

estado, não as pizzarias tradicionais, mas as com grande variedade de serviço que 

além das pizzas, oferecem sanduiches, bebidas, entre outros, hoje em dia a 

modernização cria estilos diferentes de se oferecer a pizza e formas variadas de 

servi-las. 

A pizza é conhecida quase no mundo inteiro, é gostosa, fácil de preparar, 

possui uma variedade de sabores, tem um preço acessível a todos, e é um dos 

pratos mais procurados, a pizza se desenvolveu com o tempo, antes era apenas 

uma especialidade que se chamava picea3 nome que indicava disco de massa 

coberta de vários ingredientes, foi em meados do século XIX que a pizza passou a 

ser prestigiada e aos poucos foram se formando os estabelecimentos para 

comercialização da pizza, no qual as pessoas frequentavam o local para conversar e 

apreciar o sabor desse alimento, hoje denominamos esses estabelecimentos de 

pizzarias. 

Existem variados tipos de pizzarias, tais como as forneiras onde nelas são 

ofertados produtos/serviços diferenciado para públicos com o maior poder aquisitivo, 

as pizzarias de rodizio que as mais convencionais, trabalham com um preço fixo e 

geralmente não abrem todos os dias, além dessas encontram-se as mais 

tradicionais as chamadas pizzarias a la carte, esse tipo de pizzaria pretende atender 

a todo tipo de cliente oferecendo um variado cardápio, como exemplo temos a 

Pizzaria Pic Nic na qual é o objeto de estudo deste projeto. Apesar de termos essas 

divisões hoje muitas desses estabelecimentos trabalham com mais de um formato 

de comercialização do produto, como forma de aumentar a sua participação no 

mercado. 

Hoje, pode-se encontrar cerca de cinco pizzarias na cidade de Areia Branca, 

mesmo assim a concorrência é relativamente baixa. A cidade de Areia Branca/RN, 

com uma população de 26.868 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e oito), Areia 

Branca localiza-se no interior do estado do Rio Grande do Norte, na região da Costa 

Branca, microrregião de Mossoró, na cidade encontra-se a praia de Ponta do Mel, 

único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar. Por estar na foz dos rios 

Mossoró, Apodi-Mossoró e Ivypanin, os quais se medeiam nos extremos da cidade 

                                                           
3 Maiores informações sobre a historia da pizza, acessar a URL: 

file:///G:/TCC/J%C3%81%20LIDO/8%20-%20teste%20pizza%20delivery.pdf. 
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e, juntamente ao Oceano Atlântico, Areia Branca caracteriza-se como uma ilha. 

Encontra-se a 330km da capital do estado, Natal, e tal qual sugerido pelo seu nome, 

a cidade de Areia Branca é conhecida pelas suas belas praias paradisíacas de 

areias brancas, dunas e falésias, além de uma porção territorial dominada pelo 

sertão, apresentado uma das mais ricas e variáveis formações geográficas do 

estado do Rio Grande do Norte. Areia Branca também é lembrada pela sua massiva 

produção de sal, a qual lhe deu o título de "Terra do Sal".  

Inicialmente as pizzarias instaladas na cidade eram cerca de duas ou três no 

máximo, porém hoje devido ao crescimento do turismo na cidade com a implantação 

das energias eólicas, maior infraestrutura do turismo praieiro esses 

estabelecimentos vem crescendo. 

 

3.2 ANÁLISE DE SWOT 

 

SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em 

uma metodologia bastante popular no âmbito empresarial. Segundo Magalhães esta 

sigla denomina um dos modelos mais simples e efetivos para organizar as relações 

entre as competências da organização   

Conforme Magalhães (2007) esse instrumento de planejamento costuma ser 

subestimado e preenchido apenas burocraticamente, devido a sua simplicidade e 

popularidade. Esta ferramenta é um importante instrumento no planejamento 

estratégico, pois ela consiste em recolher dados importantes que caracterizam o 

ambiente externo (oportunidade e ameaças) e interno (força e fraqueza), é de 

fundamental importância para o sucesso do empreendimento. “Um objetivo 

importante da avaliação ambiental é o reconhecimento de novas oportunidades de 

marketing.” (KOTLER, 2000, p.98). 

Em razão do exposto foram pesquisadas algumas pizzarias com estilos e 

características semelhantes da Pizzaria Pic Nic, dentre essas características foram 

analisadas as que mais possuem semelhanças no preço, localização, publico alvo e 

qualidade. As informações colhidas neste levantamento devem responder perguntas 

do tipo: como a empresa se posiciona em seu setor? Quais serviços oferecer? Qual 

a sua participação do mercado, etc.? 
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Analisou-se o ambiente externo e sua influencia sobre a empresa, com a 

finalidade de apontar as suas ameaças. Essas ameaças são marcadas por forças 

macroambientais, no qual consistem em forças sociais maiores que afetam todo o 

microambiente, essa separação entre microambiente e macroambiente pode ser 

definida por Luciano (2006) como: 

 
  

Constitui-se num recurso de análise poderoso pela simplificação que 
fornece e pela orientação na busca e no acesso de dados e informações, 
assim como no planejamento e levantamento de informações no sistema de 
pesquisa de marketing. (LUCIANO, 2006, p. 50). 

 
 

Essas forças levarão as empresas a novas ameaças e oportunidades, são 

elas: forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, politicas e culturais. 

“Essas forças representam fatores não controláveis que a empresa precisa monitorar 

e aos quais precisa reagir.” (KOTLER; KELLER, 2006, p.76).  Em um cenário global 

com rápidas alterações as empresas devem ficar atentas a esse macroambiente, 

como nos falam Kotler e Keller: 

 
 

O explosivo crescimento populacional (força demográfica), por exemplo, 
acarreta o esgotamento mais rápido de recursos e níveis mais elevados de 
poluição (força natural), o que faz os consumidores exigirem mais leis (força 
politico-legal). As restrições estimulam novos produtos e soluções 
tecnológicas (foças tecnologias), que se forem acessíveis (força 
econômica), podem mudar atitudes e comportamentos (força sociocultural). 
(KOTLER; KELLER, 2006, p.77). 

 
 

Neste ambiente as empresas devem estar atentas às mutações do mercado 

e estabelecer um sistema de marketing eficaz. “Uma empresa só sobrevive se 

monitorar seu ambiente constantemente e tomar as devidas providencia para a 

sobrevivência.” (LAS CASAS, 2006, p. 58).  

As oportunidades podem surgi de várias formas, cabe ao profissional de 

marketing saber identifica-las, elas podem surgir de um produto/serviço escasso, ou 

na oferta de um serviço já existente, mas com algo novo ou superior, podendo ainda 

nascer de algo totalmente novo, Magalhães define oportunidade como: 
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Oportunidades são as condições favoráveis nos ambientes e as alterações 
culturais e comportamentais ocorridas no mercado, que podem ser 
transformadas em benefícios pelas empresas que souberem trata-las de 
maneira adequada. (MAGALHÃES, 2007, p.48) 

 
 

As empresas podem utilizar dessa análise para determinar qual a 

atratividade do mercado e a expectativa de sucesso. “O sucesso de uma 

organização depende não só de as características de seus negócios atenderem aos 

requisitos-chave de êxito na operação em mercados-alvo, mas também de 

superarem os pontos fortes dos concorrentes.” (KOTLER, 2000, p.98). 

Acontecimentos no ambiente externo podem representar ameaças. Las 

Casas (2002, p.58) enfatiza que a ameaça é “uma situação desfavorável no 

mercado. Uma situação da empresa que não pode ser corrigida na atual estrutura.” 

As ameaças podem se classificadas de acordo com a sua gravidade e probabilidade 

de ocorrência, como nos falam Kotler e Keller: 

 
 

Uma ameaça ambiental é um desafio imposto por uma tendência ou um 
evento desfavorável que acarretaria, na ausência de uma ação de 
marketing defensiva, a deterioração das vendas ou dos lucros. (Kotler; 
Keller 2006, p.51). 

 
 

Uma ameaça pode também ser definida como “barreiras de mercado ou 

concorrentes, que podem impedir, inibir ou reduzir a consecução dos objetivos de 

marketing. (MAGALHÃES, 2007, p. 48). Após identificas as principais oportunidades 

e ameaças às empresas, podem agora gerenciar as características da atratividade 

global do negocio. 

Já as forças estão relacionadas às vantagens que a empresa possui em 

relação aos concorrentes, ela descreve as competências mais fortes da sua 

empresa, “são condições internas e competências em estruturas, processos e 

pessoas que dão à empresa vantagens competitivas no atendimento das 

necessidades do mercado” (MAGALHÃES, 2007, p.47), as fraquezas são as 

desvantagens, ou seja, elas não geram vantagem competitiva, mas se bem 

estudadas poder ser revertidas em força; Segundo Magalhães (2007, p.47). 

 
 

Fraquezas são as limitações, desvantagens e dificuldades nas condições e 
competências internas que dificultam ou enfraquecem o desenvolvimento ou 
a implementação de estratégias de marketing. 
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Essa analise é de fundamental importância para a elaboração de estratégias 

competitivas. Nesta etapa analisam-se os pontos fortes e fracos, para Segundo Las 

Casas (2006, p.49) “se identificar que empresas têm melhores condições de 

aproveitar as oportunidades ou defender-se de eventuais ameaças.”. Esse ambiente 

define-se como ambiente interno ou microambiente. 

O microambiente refere-se a forças próximas a empresa que afetam sua 

capacidade de servir seus clientes, envolve a própria empresa, os clientes, 

concorrentes, intermediários, fornecedores e os públicos.  Além deste conhecimento, 

é de grande importância que o profissional de marketing encontre maneiras de 

manter-se atualizado frente às constantes e rápidas alterações neste ambiente, e 

tudo que o envolve. 

Após a realização da análise de SWOT a empresa já pode estabelecer 

metas especificas para o período de planejamento, ou seja passa-se a determinar os 

objetivos. Segundo Kotler e Keller as empresas procuram um conjunto de objetivos 

que incluem “lucratividade, crescimento das vendas, aumento da participação de 

mercado, contenção de riscos, inovação e reputação.” (Kotler; Keller 2006, p.52). As 

empresas estabelecem esses objetivos e passam a praticar em cima deles, ainda 

Kotler e Keller (2006) falam que para que uma Administração por Objetivos funcione 

(APO), devem atender os critérios de que os objetivos devem ser organizados 

hierarquicamente, do mais importante para o menos importante, sempre que 

possível os objetivos devem ser estabelecidos quantitativamente, as metas devem 

ser realistas e os objetivos devem ser consistentes. 

Desenvolvendo as metas a serem alcançadas, passamos a definir 

estratégias para atingir esses objetivos. “Estratégia é um plano de ação para chegar 

lá. Para atingir suas metas, todos os negócios devem preparar estratégias, as quais 

consistem em uma estratégia de marketing, uma estratégia de tecnologia e uma 

estratégia de busca de recursos compatíveis.” (Kotler; Keller 2006, p. 54). Ainda 

Kotler e Keller nos falam que “a empresa que melhor seguir a estratégia adotada 

conseguira os maiores lucros. Aquelas que não têm uma estratégia clara 

apresentam o pior desemprenho.” (Kotler; Keller 2006. p. 54). 

As respostas das questões interligam-se, sendo que ao final do 

preenchimento da planilha, nasce um plano de ação detalhado e de fácil 

compreensão. 
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3.2.1 Público Alvo 

 

Diferentemente de uma loja de roupa ou calçado, no setor de gastronomia o 

consumidor adquiri algo sem experimentar antes, desta forma é de essencial 

conhecer seu público, pois clientes satisfeitos fazem bons comentários e atuam de 

certa forma como vendedores não pagos, este setor esta crescendo cada vez mais 

com o aumento das refeições fora de casa, por este motivo os empreendedores 

precisam conhecer cada vez mais o perfil dos seus clientes alvos. “Já não basta 

simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-las.” (KOTLER, 2000, p.55). 

Segundo SEBRAE (2005) público- alvo significa identificar um segmento particular 

ou segmentos da população que você deseja servir. O mercado consiste em muitos 

tipos de clientes, produtos e necessidades. É preciso determinar que segmentos 

oferecem as melhores oportunidades para o seu negócio.  

Acreditando e valorizando esse serviço a Pizzaria Pic Nic está sempre 

proporcionando uma maior comodidade para que os clientes tenham um momento 

agradável e descontraído na hora de solicitar a sua pizza, grill ou sanduiches em 

domicílio.  O publico alvo da empresa abrangera as classes B e C, pois se acredita 

que o crescimento desse setor está bastante aquecido, possibilitando um grande 

numero de potenciais clientes. O foco da empresa é atender esses consumidores 

que estão a cada dia procurando por serviços e produtos com excelente qualidade, 

focar em um atendimento deste modo é estar preparado para o meio competitivo, é 

ter o grande diferencial. “Não se pode atender a todos os clientes em um mercado. 

Sempre haverá alguém que não quer o que estamos oferecendo.” (LAS CASAS, 

2007, p.96). Nestas perspectivas percebe-se a importância da escolha do segmento 

para a definição do público alvo, pois o reconhecimento de segmentos no mercado 

leva a pensar em grupos de consumidores específicos no qual as empresas tem 

interesse em atingir. As organizações podem escolher mais de um segmento, como 

fala Las Casas (2007, p.98). 

 
 

Um mesmo composto de marketing poderá ser dirigido a um ou mais 
seguimentos. O importante nesse caso é que os seguimentos escolhidos 
tenham características semelhantes, ou que os benefícios procurados pelos 
consumidores sejam semelhantes. 
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Conhecer o comportamento do consumidor não é uma tarefa fácil, pois o 

mesmo muda constantemente, esse comportamento de compra é influenciado por 

fatores sociais, pessoais, psicológicos e culturais. “As características do comprador e 

seus processos de decisão levam a certas decisões de compra. A tarefa do 

profissional de marketing é entender o que acontece no consciente do comprador 

entre a chegada do estímulo externo e a decisão de compra.” (KOTLER, 2000, 

p.182). 

 

3.2.1.1 Fatores culturais 

 

Quando o ser humano nasce é influenciado pelos comportamentos dos 

outros, e na medida em que cresce a tendência é adquirir uma maior percepção do 

mundo a nossa volta, os comportamentos das famílias e outras instituições afetam 

nossos desejos e a cultura é o principal determinante desse comportamento. 

Segundo Kotler e Keller (2006) cada cultura compõe-se de subculturas, essas 

fornecem uma maior identificação e socialização entre seus membros, dentre elas 

encontra-se as nacionalidades, as religiões, os grupos raciais e as regiões 

geográficas. A nova tendência para os programas de marketing é o multicultural, 

pois pesquisa revelou que os diferentes nichos de mercado nem sempre reagem 

favoravelmente à publicidade voltada para o mercado de massa. Praticamente todas 

as sociedades humanas apresentam estratificação social, que hoje chamamos de 

classes sociais, como nos falam Kotler e Keller: 

Classes sociais, divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma 

sociedade, que são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem 

valores, interesses e comportamentos similares. (Kotler e Keller, 2006, p. 176). 

As classes sociais possuem várias características. Pessoas que convivem 

em uma mesma classe social tendem a ter comportamentos semelhantes, elas 

diferem-se quanto ao vestuário, à alimentação, padrões de linguagem entre outros; 

essas classes influenciam também com relação a ocupações de posições superiores 

ou inferiores, pode ser segmentada pela sua ocupação, renda, propriedades, grau 

de instrução etc.; as pessoas podem durante a vida passar de uma classe social 

para outra. “Muitas subculturas criam importantes segmentos de mercado, e os 

profissionais de marketing geralmente elaboram programas de marketing e produtos 

sob medida para suas necessidades.” (KOTLER, 2000, p.183). 
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3.2.1.2 Fatores Sociais 

 

Dentro dos fatores sociais podemos identificar grupos que causam grandes 

influencia no comportamento dos consumidores, esses grupos segundo Kotler e 

Keller (2006) são os grupos de referencia no qual exercem influencia direta também 

chamados de grupos de afinidade ou influencia indireta sobre as atitudes e 

comportamentos de um individuo. “Os profissionais de marketing tentam identificar 

os grupos de referência dos clientes-alvo. Contudo, o nível de influência de um 

grupo de referência varia entre produtos e marcas.” (KOTLER, 2000, p.187). A 

família é o fator mais influente, pois é dela que surge as primeiras orientações em 

relação a religião, politica e economia, amor, entre outros; “Os profissionais de 

marketing estão interessados nos papéis e na influência do marido, da esposa e dos 

filhos na compra de uma grande variedade de produtos e serviços. Esses papéis 

variam muito, dependendo dos países e das classes sociais.” (KOTLER, 2000, 

p.187), e podemos identificar também os grupos através de seus papeis e status. 

 

3.2.1.3 Fatores Pessoais 

 

Para Kotler e Keller as decisões de compra são influenciadas por 

características pessoais, como idade e estagio no ciclo de vida, ocupação e 

circunstâncias econômicas, personalidade e auto-imagem e o estilo de vidas e 

valores. “As empresas de marketing geralmente escolhem grupos de ciclos de vida 

de acordo com seu mercado-alvo. No entanto, o marketing dirigido ao lar nem 

sempre se baseia na família: existem pessoas que moram sozinhas, casais 

homossexuais e aqueles que simplesmente dividem as despesas de uma casa.” 

(KOTLER, 2000, p.189). 

 

3.2.1.4 Fatores Psicológicos 

 

Para a compreensão do comportamento de compra do consumidor o 

profissional de marketing penetra na mente do consumidor, utilizando-se de fatores 

psicológicos, tais como motivação humana na qual são analisadas a muitas 

necessidades das pessoas voltadas pra três principais teorias à teoria de Freud, 

teoria de Maslow e a teoria de Herzberg; percepção que pode se motivada por três 
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processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção seletiva; aprendizagem na 

qual consiste nas mudanças do comportamento decorrentes da experiência; e o 

fator psicológico memória, esses fatores influenciam a reação do consumidor aos 

vários estímulos de marketing. 

 

3.2.2 Segmentação 

 

Segundo Dias (2003, p.18) segmentação “é o processo de dividir mercados 

em grupos de consumidores potenciais com necessidades e/ou características 

semelhantes que provavelmente exibirão comportamentos de compra semelhantes”. 

Ou seja, as empresas segmentam seus mercados, escolhem um ou mais segmentos 

e desenvolvem produtos sob medida para esse segmento, pois é uma estratégia 

mais eficiente num mundo competitivo. Mas antes de definir o composto que irá 

satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores é preciso entendê-los.   

O mercado consiste na segmentação de diferentes grupos, com base em 

variáveis demográficas, como idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida familiar, 

renda, ocupação, nível de instrução, religião, raça e nacionalidade, esses fatores 

demográficos são mais simples de serem avaliados para a segmentação dos grupos 

de consumo, confrontado com outros tipos de variáveis, pois os desejos e 

necessidades e o número de uso dos consumidores em geral variam conforme as 

mudanças demográficas. “Quanto mais concorrido o mercado, mais segmentado ele 

será, devido ao fato de as empresas se esforçarem em atender a mercados 

específicos ainda não atingidos.” (LAS CASAS, 2006, p.99) As características 

demográficas devem ser conhecidas a fim de poder identificar o tamanho do 

mercado-alvo e atingi-lo de forma eficiente. 

Segundo Las Casas (2007) a formação de segmentos se dá por 

agrupamentos de características, podendo ser elas geográficas, 

demográficas/socioeconômicas, psicográficas, aspectos relacionados com o produto 

e variáveis comportamentais. A segmentação sempre usa a pesquisa de mercado 

como ferramenta de seleção. Desta forma é possível que se identifique, a partir de 

uma série de critérios, diferentes segmentos. Esta análise dá condições necessárias 

para identificar as características do público alvo. 

Buscando destacarem-se diante dos concorrentes as empresas 

acompanham as novas tendências do mercado, traçando desta forma as estratégias 
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de marketing da organização. O mercado segundo Las Casas (2007) pode ser 

classificado em cinco níveis são eles marketing de massa, personalizado, 

segmentado, marketing de nicho e o marketing local. Cada um desses níveis possui 

vantagens e desvantagens dependendo da missão e visão da organização, para a 

construção de um plano de ação de marketing é necessário à análise de todos 

esses fatores. 

A segmentação de mercado da Pizzaria Pic Nic abrange todos os públicos 

da cidade e regiões vizinhas, contendo pessoas com idade entre 26 a 35 anos, na 

sua maioria do sexo masculino, o estabelecimento atrai público que gostam de lazer, 

atenção e conforto, podendo ser classificado ainda como marketing local, no qual as 

propagandas estão voltadas para os desejos e necessidades do público local, ou 

seja, áreas comerciais, bairros, entre outros.  

 

3.2.3 Concorrentes 

 

Com o aumento da concorrência as empresas buscam constantemente 

atender os desejos e necessidades do seu público, pois, os gostos dos 

consumidores estão se tornar-se mais exigentes, em vista disso as empresas estão 

se ficando mais competitivas, sendo assim surgindo um grau maior de concorrentes. 

Nesta análise foram pesquisadas pizzarias com características semelhantes, 

com um maior peso nos estabelecimentos com semelhanças na sua localização, 

preço de comercialização, qualidade no atendimento e no variado cardápio, além 

das analises do público alvo. Dentre as principais concorrentes, foram identificados 

os estabelecimentos: B, C e D. As empresas concorrentes serão denominadas por 

letras para preservar a imagem da empresa. 

Em relação à localização verificou-se que todas se encontram no centro da 

cidade, possuem uma estrutura bastante variada e todas fazem entrega a domicilio, 

percebemos também que a maior diferenciação da Pizzaria Pic Nic é a sua 

localização, que se dá pela facilidade de acesso e pelo ótimo raio de clientes 

potenciais, além de ser uma das áreas mais movimentadas da cidade. 

As organizações devem estar atentas às mudanças do mercado, e estar 

sempre atenta às estratégias dos seus concorrentes, deve-se saber o seu mercado 

de atuação onde são mais competentes, efetuar comparação em relação a porte e 



45 
 

desemprenho, essas são apenas algumas análises que irá fazer com que a 

organização ofereça algo muito melhor. 
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4 METÓDOLOGIA 

 

O projeto experimental tem como finalidade eminentemente acadêmica, 

apresentando uma proposta séria, no qual alunos tem a oportunidade de aplicar todo 

o conteúdo adquirido ao longo do curso. A empresa estudada contribui para a 

preparação de novos profissionais para o mercado publicitário, além de ter a chance 

de ver sua marca sob uma nova perspectiva. Na realização do projeto, a empresa 

recebe uma pesquisa realizada de forma gratuita sobre eventuais problemas ou 

oportunidades. Com ela, realiza-se um planejamento e produção de campanha 

anual. Esse trabalho será auxiliado por um grupo de professores, assessores, que 

acompanharão o desenvolvimento de cada uma das sete áreas do projeto 

experimental, orientando no que deve ser feito e de que maneira deve ser conduzido 

o processo. Segundo GIL (2004, p.19). 

 
 

O planejamento da pesquisa pode ser definido como o processo 
sistematizado mediante o qual se pode conferir maior eficiência à 
investigação para em determinado prazo alcançar o conjunto das metas 
estabelecidas Com esta análise e o tratamento dos dados podem-se 
encontrar as respostas para as questões formuladas e assim definir os 
resultados do estudo. 

 
 
O tipo de metodologia utilizado nesse projeto experimental é a bibliográfica e 

exploratória, a primeira será a pesquisa em livros, em artigos e referencias teóricos 

de especialistas, para se fundamentar melhor e conhecer o assunto, enquanto no 

segundo momento é tratado como a busca ao auxilio de informações para ter uma 

melhor percepção do problema estudado. 

Assim como autor escrever: 

 
 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase 
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há 
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas 
(GIL,2009.p.44) 

 
 

A pesquisa bibliográfica tem o objetivo de conhecer as mais diversas áreas 

disponíveis sobre determinado assunto, ela engloba a leitura, analise, interpretação, 

livros e outros, por auxilio em todo o desenvolvimento do trabalho. Segundo Gil 
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(2008) a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. Não se recomenda 

trabalhos oriundos da internet.” Este tipo de pesquisa efetiva tentando-se resolver 

um problema ou adquirir conhecimentos a partir do emprego predominante de 

informações provenientes de material gráfico, sonoro ou informatizado. 

Para efetuar esse tipo de pesquisa, deve-se fazer um levantamento dos 

temas e tipos de abordagens já trabalhadas por outros estudiosos, assimilando-se 

os conceitos e explorando-se os aspectos já publicados, tornando-se relevantes 

levantar e selecionar conhecimentos já catalogados em bibliotecas, editoras, na 

internet, entre outras fontes. 

A pesquisa bibliográfica é capaz de atender aos objetivos tanto do aluno, em 

formação acadêmica, quando de outros pesquisadores, na construção de trabalhos 

inéditos que objetivem rever, reanalisar, interpretar e criticar considerações teóricas 

ou paradigmas, ou ainda criar novas proposições na tentativa de explicar a 

compreensão de fenômenos relativos às mais diversas áreas do conhecimento.    

A pesquisa exploratória configura-se como a que acontece na fase 

preliminar, antes do planejamento formal do trabalho. Para Gil (2008), proporcionar 

maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Ela tem 

como objetivo proporcionar maiores informações sobre o assunto que vai ser 

investigado, facilitar a delimitação do tema a ser pesquisado, orientar a fixação dos 

objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir uma nova possibilidade de 

enfoque para o assunto. 

Por meio da pesquisa exploratória, pode-se avaliar a possibilidade de 

desenvolvimento de um trabalho satisfatório, o que vai permitir o estabelecimento 

dos critérios a serem adotados, bem como dos métodos e das técnicas mais 

adequadas.    

A pesquisa exploratória busca apenas levantar informações sobre um 

determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestações desse objeto (Severino, 2007, p.123) 

A pesquisa teve caráter exploratório e descritivo que segundo Best (1972, p. 

8-9 apud MARCONI E LAKATOS, 2007, p. 17-18), na pesquisa com características 

de exploração técnica “o investigador, baseando-se em conhecimentos teóricos 
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anteriores, planeja cuidadosamente o método a ser utilizado, formula problemas e 

hipóteses, registra sistematicamente os dados e os analisa com a maior exatidão 

possível”, bem como que a pesquisa descritiva “delineia o que é” e “aborda também 

quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 

objetivando o seu funcionamento no presente”. 

Ainda sobre os procedimentos técnicos que foram utilizados, a pesquisa foi 

bibliográfica e documental, de acordo com o que diz Gil (1991 apud SILVA E 

MENEZES, 2001, p. 21): 

 
 

- Pesquisa Bibliográfica: quando elaborada a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 
atualmente com material disponibilizado na Internet. (grifo do autor) 
- Pesquisa Documental: quando elaborada a partir de materiais que não 
receberam tratamento analítico. (grifo do autor) 

 
 
No desenvolvimento das atividades, a metodologia escolhida foi a quali-

quantitativa, pois o interesse do pesquisador esta voltada tanto para compreensão 

do processo quanto para as suas variáveis. A análise dos dados consiste em olhar 

atentamente para as informações da pesquisa. Esta fase possui três finalidades, que 

segundo Minayo são: 

 
 

[...] estabelecer uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não 
os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e 
ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao 
contexto cultural da qual faz parte. (MINAYO, 1994, p.69). 

 
Este projeto experimental pode ser definido também como um estudo de 

caso, devido o mesmo ser voltado para um desenvolvimento de estratégias, 

soluções pré-definidas, exigindo emprenho para identificar o problema, analisar 

evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliando e propondo soluções. 

 

4.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

Este estudo buscou procurar informações sobre o assunto, no caso a 

empresa Pic Nic, coletando dados sobre ela para adquirir possibilidade de maior 

entendimento sobre o assunto estudando. 
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Portanto, foi efetuada uma pesquisa exploratória na Pizzaria Pic Nic, para 

sua classificação a questão de estudo, no qual se abordou a realidade da atual 

situação, e para o desenvolvimento do plano de marketing, foi necessária a 

realização da pesquisa com os clientes para conhecer o seu perfil e as suas 

necessidades. 

Pode-se dizer também que este estudo se caracteriza como pesquisa 

explicativa, pois tem como objetivo de explicar os resultados obtidos na pesquisa, 

bem como as informações coletado no ambiente interno e externo da empresa. As 

pesquisas exploratórias, segundo Gil (1999, p. 43) visa proporcionar uma visão geral 

de um determinado fato, do tipo aproximativo. Desta forma esse tipo de pesquisa 

possui a finalidade básica de desenvolver, modificar e esclarecer conceitos e ideias 

a fim de formular abordagens posteriores. 

O período em que foi realizada a análise refere-se ao mês de Junho à Julho 

de 2014. 

 

4.2 INSTRUMENTOS DE PESQUISA E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para efeito deste trabalho utilizou-se para a coleta de dados primários a 

observação das atividades da Pizzaria Pic Nic, e entrevistas informais com o 

proprietário e funcionários. Além disso, foi tabulada uma pesquisa realizada, através 

de questionário junto aos seus clientes no período de Junho a Julho de 2014. Nesse 

período, foram entrevistados, respectivamente, um total de 86 clientes. 

As informações que compõe as etapas do plano de marketing elaborado por 

Las casas (2006), foram assim coletadas: 

 Ambiente interno: através de observações, entrevistas com o 

proprietário da Pizzaria, conversas informais. Foram analisados itens tais como, 

produto/serviço preço, praça, promoção, localização e pontos fortes e fracos. 

 Ambiente externo: abrangem fatores tidos como oportunidades, 

ameaças, concorrentes, clientes, ambiente demográfico, ambiente econômico, 

ambiente natural e ambiente cultural. Para exceção de cada um destes tópicos, 

houve também observação dos concorrentes, além das entrevistas. 

Para melhor conhecer a empresa foi realizado constantes visitas e 

observado todo o processo e atividades, como está sendo apresentados e vendidos 
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seus produtos observando as pessoas que ali adquiram os produtos e serviços, num 

período de junho à julho de 2014. 

 

4.3 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

 

Foi essencial a análise dos dados coletados, pois por meio deles que a 

acadêmica conseguiu planejar as ações. Para um bom desenvolvimento de um 

planejamento de marketing é necessário determinar o perfil do público ao qual, as 

ações se destinam, apresentando dados que compõem o perfil do público alvo e 

suas opiniões sobre a Pizzaria Pic Nic. 

A pesquisa foi realizada utilizando o método de amostragem probabilística. 

Para determinar o tamanho da amostra utilizamos a amostragem aleatória simples 

que segundo Santos: 

 
 

Amostra aleatória simples é aquela na qual todos os elementos têm a 
mesma probabilidade de serem selecionados. Uma amostra desse tipo 
pode ser obtida, por exemplo, através do sorteio dos elementos.4 

 
 

A quantidade da amostra foi realizada utilizando-se uma calculadora on-line 

que se utiliza da seguinte fórmula. 

  

 

  

Onde: n - amostra calculada, N – população, Z - variável normal padronizada 

associada ao nível de confiança, p - verdadeira probabilidade do evento, e - erro 

amostral. Para o calculo da amostragem de clientes foi realizado um calculo com um 

nível de confiabilidade de 95%, erro amostral de 10%, com uma população de 800 

clientes (referente ao período de um mês), o resultado do calculo on-line deu uma 

amostra necessária de 86 pessoas a serem pesquisadas. 

  

                                                           
4 Mais informações sobre calculo amostral, acessar a URL 

http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/. 
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5 PLANO DE MARKETING 

 

Neste capitulo será exposto o Plano de Marketing proposto pela acadêmica 

para a Pizzaria Pic Nic, sendo que o mesmo servira como suporte para a empresa ir 

em busca de melhores resultados no ramo em que atua, este plano foi elaborado 

utilizando como base a análise SWOT, primeiramente foram definidos o público alvo 

e o posicionamento da marca, logo após a definição dos objetivos do plano de 

marketing, e utilizando-se das ferramentas de marketing foi desenvolvido para cada 

um dos elementos do composto de marketing, estratégias e táticas que possibilitem 

a Pizzaria Pic Nic, atender as necessidades do seu público e por consequência 

atingir os objetivos do plano. 

 

5.1 VISÃO 

 

Ser uma empresa de referencia no mercado de alimentos na cidade e 

regiões vizinhas.  

 

5.2 MISSÃO 

 

Oferecer produtos e serviços de qualidade com sabores diferenciados, 

visando à fidelização dos seus clientes, garantindo a satisfação e atendimento dos 

mesmos. 

 

5.3 A EMPRESA 

 

A Pizzaria Pic Nic esta no mercado há mais de 18 anos, inovando sempre no 

seu empreendimento, permitiu à empresa ter liderança em referencia a qualidade 

dos seus produtos/serviços. No entanto atualmente a tendência do mercado é nas 

diminuições das vendas, devido ao aumento da concorrência que surgem com 

tecnologias mais avançadas. 

 

 

  



52 
 

5.4 OBJETIVOS E METAS 

 

A empresa tem o objetivo de aumentar a participação no mercado, 

abrangendo a cidade e regiões vizinhas e fidelizar seus clientes. Pensando nisso as 

estratégias utilizadas são para aperfeiçoar a eficiência na comercialização dos seus 

produtos e serviços. Os objetivos propostos são: 

 

 Investir na comunicação e mídias direcionadas não só na cidade, mas nas 

redondezas, abrangendo as regiões vizinhas; 

 Realizar um atendimento diferenciado; 

 Sugerir melhorias no ambiente; 

 Utilizar ferramentas para a fidelização dos clientes. 

 

5.5 ANÁLISE DO AMBIENTE 

 

A partir dos dados e informações coletadas serão considerados alguns 

aspectos como pontos fortes e fracos dentro do ambiente interno, e destacado no 

ambiente externo as ameaças e oportunidades. 

 

5.5.1 Concorrência 

  

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos5 (ABIA, 2013) 

mostram que, no ano passado, o setor faturou R$ 426,7 bilhões. Nesses números 

bilionários estão de indústrias de alimentos a restaurantes, bares, lanchonetes e 

pequenos negócios que, juntos, criaram 59 mil novos empregos no país. Segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as pessoas têm gastado, em 

média, cerca de 30% da renda com alimentação fora do lar.  

O mercado de pizzas vem se tornando mais competitivo com a revenda do 

alimento em outros tipos de estabelecimentos, essas formas de comercializar o 

produto, estão tirando um pouco do mercado de pizzarias. 

                                                           
5 Informações retiradas no endereço URL http://www.abia.org.br/vs/setoremnumeros.aspx. 
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As informações coletadas com o proprietário da Pizzaria com relação a 

concorrência, em seu posicionamento a empresa procura sempre manter um bom 

relacionamento com os clientes oferecendo produtos com qualidade. 

Com relação aos clientes, os dados coletados através das pesquisas, mostra 

que os produtos oferecidos pelo estabelecimento são de boa qualidade. Conforme 

Gráficos da pesquisa em apêndice, 70% dos clientes classificam como bom às 

refeições ofertadas no estabelecimento. Esses dados são apenas alguns critérios 

que as diferencia dos concorrentes. No quadro abaixo foram analisados os seus 

concorrentes diretos, denominados como A e B para preservar o nome da empresa. 

no qual foram analisados aspectos do atendimento, serviço de entrega, variedade de 

produto, localização, preço e a comunicação desenvolvida pela empresa.  

 

Quadro 02: Análise. 

ASPECTOS ANALISADOS CONCORRENTE A CONCORRENTE B 

 Ponto Forte Ponto Fraco Ponto Forte Ponto Fraco 

ATENDIMENTO X   X 

SERVIÇO DE ENTREGA  X X  

VARIEDADE/ PRODUTOS  X  X 

LOCALIZAÇÃO  X X  

PREÇO X  X  

COMUNICAÇÃO X  X  

Fonte: feito pelo autor. 

 

Diante do exposto verificou-se que os seus concorrentes tem em como 

ponto forte o preço dos seus produtos/serviço e a comunicação que envolve a 

divulgação da empresa na cidade e no estabelecimento. Após análise da 

concorrência foram identificados os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades 

da Pizzaria Pic Nic com relação à concorrência. 

 

5.5.2 Oportunidades e Ameaças 

 

 Após análise do mercado, e baseado nos conceitos estudados se realizou a 

análise de SWOT da empresa Pizzaria Pic Nic, posicionada como uma empresa de 

referencia na região tem como objetivo manter relacionamento sólidos com os 

clientes, trazendo um bem estar e conforto oferecendo produtos e serviços de 
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qualidade, em observação aos seus concorrentes pode-se identificar suas ameaças 

e oportunidades, essas podem ser observadas no quando abaixo: 

 

Quadro 03: Ameaças e oportunidades. 

AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

 Concorrentes com preços mais 
baixos. 

 Período de carnaval e a Festa da 
padroeira da cidade que afasta o 
público para o outro lado da cidade 
fazendo com que neste tempo a 
movimentação da pizzaria baixe. 

 Aumento do numero de concorrentes 
 

 Aproveitar as datas comemorativas 
tais como, Dia das Mães, Festas 
Juninas, etc. para criar promoções e 
atrair clientes. 

 Os consumidores estão buscando 
cada vez mais serviços delivery; 

 Mercado em crescimento, no qual os 
clientes estão sempre em busca de 
renovação; 

 

Fonte: Feito pelo autor. 

 

5.5.3 Pontos fortes e Fracos 

 

 A seguir será ilustrada a análise dos pontos fortes e fracos da empresa. Esse 

quadro foi elaborados com base nas informações e dados coletados pela acadêmica 

junto e com o auxilio do Proprietário da Pizzaria Pic Nic. 

 

 
Quadro 04: Forças e Fraquezas. 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Maior variedade de produtos 

 Localização privilegiada 

 Entrega à domicilio 

 Recursos financeiros de 
investimentos são próprios; 

 Condições adequadas de 
trabalho; 
 
 

 Tempo de atendimento 

 Falta de comunicação 

 Não oferece entrega para todos 
os bairros da cidade 

 Não oferece atrações 
diferenciadas para os clientes 

 Há pouca sinalização no 
ambiente (placa de banheiro, 
caixa, etc.) 

 O espaço é insuficiente para 
acomodar o público em dias de 
grande movimento; 

 Pouca luminosidade no ambiente; 

Fonte: Feito pelo autor. 

 

A Pizzaria Pic Nic deve estar atenta as transformações no mercado, sempre 

em busca de novas estratégias, analisando constantemente os ambientes externos 

e internos. 
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5.6 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

5.6.1 Público Alvo 

  

A Pizzaria Pic Nic atende a todos os públicos, tanto da cidade como os das 

regiões vizinhas, conforme pesquisa realizada verificou-se que a maioria dos 

clientes da empresa tem idade de 26 à 35 anos (Gráfico 2, em apêndice), sendo que 

70% desse público é do sexo masculino (Gráfico 1, em apêndice). 

É essencial conhecer que tipo de pessoas que mais estão frequentando a 

Pizzaria Pic Nic para assim oferecer o que os clientes gostam e necessitam para seu 

consumo, dos alimentos oferecidos pela empresa. 

 

5.6.2 Mercado 

 

A Pizzaria Pic Nic, atua na área gastronômica, oferecendo alimentos, 

refeições e variados tipos de produtos alimentícios, produzidos com o que ha de 

melhor no mercado, com qualidade e sabor diferenciado. Os dados obtidos na 

pesquisa mostram que os clientes procuram consumir os produtos da empresa por 

apreciar a boa qualidade e satisfação do atendimento. 

Para melhor desenvolvimento da empresa se pode reforçar mais os seus 

produtos e serviços, buscando atingir um público mais diversificado, criar novidades 

buscando o que há de melhor para a gastronomia, utilizar-se da divulgação 

desenvolvendo promoções variadas, buscando atrair novos clientes/consumidores 

no mercado em que atua. 

 

5.6.3 Segmentação 

 

Através de informações e estudos realizados na classificação das variáveis 

geográficas, a Pizzaria Pic Nic localiza-se apenas na cidade de Areia Branca/RN, 

mas de uma forma e outra abrange também vendas dos seus produtos para 

pessoas de outras cidades vizinhas, pelo simples fato da sua localização, estar em 

frente ao cais no qual dá acesso às balsas que fazem o translado de uma cidade 

para outra. 
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Na segmentação por variáveis demográficas, conforme dados levantados 

nas pesquisas, os clientes consumidores da Pizzaria, estão classificados com idade 

entre 26 à 35 anos, na maior parte do sexo masculino. 

A segmentação por variáveis psicográficas mostram que mercado 

consumidor de produtos alimentício concentra-se em todas as classes. A Pic Nic 

busca por uma maior participação no mercado consumidor, atualmente atuando com 

a classe média e a classe baixa, segundo o proprietário, o plano pretende direcionar 

esforços para atrair clientes de outras classes com poder aquisitivo maior, podendo 

assim, por consequência aumentar suas vendas e ter uma participação maior no 

mercado. 

Na classificação por variáveis comportamentais constatou-se que os 

clientes/ consumidores da Pizzaria, dão grande importância da atenção recebida dos 

colaboradores e do proprietário, importando-se também com a localização e o 

atendimento. Segundo o proprietário da pizzaria sua maior preocupação é com o 

atendimento, quanto ao desempenho da empresa, o mesmo informa que o seu 

ponto forte é o atendimento ao cliente. Conforme a pesquisa, 76% dos entrevistados 

consideraram o atendimento “Bom”, e apenas 5% disseram que o atendimento é 

“ruim” (gráfico 5, em apêndice), o que comprova que o atendimento ao cliente é um 

ponto forte da empresa. Porém analisando o tempo de espera identificou que 30% 

consideram ‘médio’ e 20% informam o que o tempo de atendimento é considerado 

alto, este é um ponto a se analisar, pois pode causar a insatisfação dos clientes. Um 

restaurante, independente do porte financeiro e espaço físico que tenha, deve 

sempre ser agradável aos olhos dos clientes, porque o impacto visual e as 

condições da estrutura física, principalmente a cozinha, é o cartão de visitas de 

qualquer negócio do ramo. Nas pesquisas 60% dos clientes consideraram a 

localização boa, 30% responderam que o local tem um ótimo espaço e um ambiente 

agradável, apenas 2% consideraram ruim. (gráfico 08, em apêndice). 

 

5.6.4 Posicionamento 

 

Para a Pizzaria uma das principais característica que evidencia o 

posicionamento quanto ao perfil dos seus clientes é direcionado ao sexo masculino, 

com faixa etária entre 26 à 35 anos, sugere desta forma para melhor posicionamento 



57 
 

no mercado a empresa criar um Slogan para se ter uma imagem de divulgação com 

maior conhecimento e atenção dos clientes e consumidores. 

 

 

5.7 DESENVOLVIMENTO DO COMPOSTO DE MARKETING 

 

Portanto, nesta parte do estudo é apresentada a aplicação do composto de 

marketing, na empresa como o desenvolvimento do produto, preço, praça e 

promoção. 

 

5.7.1 Produto 

  

Os produtos oferecidos pela Pizzaria Pic Nic classificam-se como produtos 

de consumo, pois o cliente está adquirindo alimentos para seu consumo próprio. Em 

anexos há figuras com alguns dos produtos alimentícios oferecido pela empresa. 

A Pizzaria oferece para seus clientes/consumidores uma variedade de 

produtos, tais como pizzas (Brasileira, Coreana, Alemã, Portuguesa, Americana, 

Peruana, Suíça e Japonesa), sanduiches (Pic Chicken – Frango, Pic Bacon, Pic Filé, 

Pic Completo e Pic Camarão), grill (filé aperitivo, Carne de Sol, Frango com Bacon e 

Calabresa com azeitona), drinks e aperitivos, bebidas alcoólicas, refrigerantes e 

sucos. Além dos produtos a empresa oferece o serviço de entrega a domicilio. 

Em análise verificou-se que com relação a variedade dos produtos 73% dos 

clientes responderam que a Pizzaria Pic Nic possui uma grande variedade de 

produtos, apenas 23% informaram que é necessário ter um diferencial (gráfico 7, em 

apêndice), um produto que possa superar as suas expectativas, tais como um prato 

diferente para cada mês, ou uma oferta para períodos sazonais, a ampliação da 

variedade de produtos aumentaria a quantidade de clientes, porém deve-se levar em 

consideração o pequeno espaço da cozinha, haveria que se fazer um estudo sobre 

como melhor dispor o layout nesse ambiente para que sejam acomodados todos que 

lá trabalham sem interferência na qualidade dos produtos e do atendimento. Este 

assunto deve ser analisado com a devida importância em razão do período de 

permanência neste local, com relação a investir na estrutura da cozinha da empresa. 

Verificou-se também que ninguém se motivou a frequentar os concorrentes pelo 
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melhor atendimento, melhores preços e melhor qualidade, o que ratifica que o preço 

praticado é outro ponto forte. 

 

5.7.2 Preço 

  

A empresa tem trabalhado há muito tempo com preços estabelecidos de 

acordo com o mercado, com os concorrentes e com o crescimento da demanda, 

seus produtos variam de R$ 3,50 à R$ 40,00. Conforme dados coletados com a 

pesquisa, os clientes da Pizzaria Pic Nic não dão muita importância ao preço e sim a 

qualidade e sabor dos seus produtos. 

Através da pesquisa realizada junto aos clientes, verificou-se que 55% 

concordam totalmente com o preço, onde apenas 5% discordam totalmente. (Gráfico 

6, em apêndice) foi analisado também a frequência dos clientes no período de um 

mês, na qual demonstra que 65% dos clientes frequentam a pizzaria 2 à 6 vezes no 

mês, e 25%  frequentam o estabelecimento de 7 à 11 vezes (gráfico 3, em 

apêndice), 

Uma das táticas utilizadas será oferecer pacotes de Pizzas + Refrigerantes, 

Sanduiches + Refrigerante ou suco, fazendo com que o preço dessa oferta seja 

inferior a soma dos itens, também utilizaremos a estratégia de preços alto/baixo, ou 

seja oferecer descontos em certos produtos, depois voltando ao preço normal. 

Oferecer também um prato diferenciado nos finais de semana. 

 

5.7.3 Praça 

 

A Pizzaria localiza-se no centro da cidade, em frente ao cais, ao lado da 

Igreja Martirz (N. Srª. Da Conceição), rodeada de belas praças, atraindo ainda mais 

clientes para o estabelecimento. A empresa oferece serviço de entrega através de 

motoboy sempre comprometido a entregar os produtos em perfeita qualidade, 

garantindo a imediata troca do produto sem quaisquer custos adicionais para o 

cliente. Conforme apresentado anteriormente a localização é para os clientes 60% 

boa, desta forma comprovando que a empresa esta bem localizada. 
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5.7.4 Promoção  

  

Confirmado que o estabelecimento possui uma localização estratégica, por 

estar rodeado de praças e em frente ao cais, tendo um bom acesso, verificou-se 

também que apesar da sua localização ser considerada como boa, 85% dos clientes 

conhecem a Pizzaria Pic Nic através do chamado “boca a boca”, e indicações de 

amigos que já frequentaram o local, o proprietário começou há seis meses utilizar as 

redes sociais com uma página no facebook, a pesquisa revelou que apenas 15% 

conheceram a empresa pelas redes sociais. (gráfico 10, em apêndice). 

A empresa nunca se interessou efetivamente sobre a divulgação, conforme 

informações do proprietário o quantitativo de clientes é satisfatório, mas o mesmo 

também fala que existem épocas de dificuldades financeiras, quando ocorrem 

reduções na procura, ou seja, a sazonalidade.   

Sendo necessária ao mesmo a divulgação nas redes sociais, nas rádios 

para o conhecimento e fortalecimento da marca para a cidade e regiões vizinhas. 

Serão realizadas também ações no ponto de venda com promoções do dia, ofertas 

instantâneas. Criar panfletos com informações sobre o diferencial da pizzaria e os 

seus pratos mais vendidos. Continuar patrocinando eventos culturais, esportivos e 

sociais. Modificar o Layout do estabelecimento, e padronizar as embalagens dos 

seus produtos como, caixa de pizza, sacos de hambúrgueres, adesivo para a moto. 

 

5.8 PLANOS DE AÇÃO 

 

O plano de ação foi elaborado estabelecendo-se a o problema ou a ação a 

ser executada, utilizando-se da ferramenta 5W2H, como resultado das análises foi 

estabelecido três estratégia, investir na qualidade, criar mecanismos de fidelização 

com os clientes e investir na comunicação e mídias direcionas para clientes da 

cidade e regiões vizinhas. 
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ESTRATÉGIA 1 – INVESTIR NA QUALIDADE 

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

 

Melhorar a 

iluminação da 

pizzaria 

 

 

Proprietário/ 

administrador 

 

No ambiente interno 

do estabelecimento 

 

Imediatamente 

   

Melhorar a 

visualização e a 

aparência física 

Instalar luminárias 

mais potentes e 

limpeza nos 

lustres. 

 

 

R$ 40,00 

Melhorar o 

ambiente 

 

 

 

Ambiente externo 

 

Imediatamente 

Tornar o ambiente 

agradável 

Um espaço maior 

entre as mesas 

 

Sem Custo 

Bom 

relacionamento 

com políticos e 

empresários  

 

 

Proprietário/ 

administrador 

 

 

Ambiente externo 

Durante todos os 

anos, 

principalmente nos 

finais de semana 

Melhorar o espaço 

na rua, ao qual o 

mesmo coloca suas 

mesas. 

Solicitar uma 

requisição nos 

órgãos públicos, 

para usar o espaço 

na rua 

 

 

Sem Custo 

Instalar 

equipamentos de 

segurança, pelo 

menos 2 

câmeras 

 

 

Proprietário/ 

administrador 

 

 

Ambiente externo e 

interno 

 

 

Imediatamente 

Dar mais segurança 

e comodidade aos 

clientes 

Efetuar instalações 

de 4 câmeras, 

duas externas e 

duas internas 

 

 

R$ 450,00 
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ESTRATÉGIA 2 – CRIAR MECANISMOS DE FIDELIZAÇÃO COM OS CLIENTES 

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

 

 

 

Criar cartão 

de fidelidade, 

oferecendo 

desconto, 

bônus... 

 

 

 

 

Proprietário/ 

Administrador 

 

 

 

 

Gráfica da cidade 

 

 

 

 

Durante todo o 

ano. 

 

 

 

Fazer com que o 

cliente volte ao 

estabelecimento 

 

 

criar  um programa 

de fidelidade, no 

qual o cliente ganha 

pontos a cada 

compra e pode 

trocá-los  depois por 

outros produtos ou 

descontos. 

 

 

 

 

 

R$ 100,00 

 

Oferecer 

benefícios 

para clientes 

especiais 

 

 

Proprietário/ 

Administrador 

 

 

No estabelecimento 

 

 

30 dias 

 

 

Valorizar clientes 

antigos 

 

Oferecendo valores 

diferenciados, ou 

um bônus pela 

compra. 

 
 

 

 

Manter os 

clientes 

informados, 

quanto às 

novidades 

frequentes. 

 

 

Proprietário/ 

Administrador 

 

 

No estabelecimento 

 

30 dias 
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ESTRATÉGIA 3 –  INVESTIR NA COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIRECIONADAS ABRANGENDO AS REGIÕES VIZINHAS. 

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

Manter parcerias 

com a prefeitura, 

empresas locais 

e empresas de 

eventos 

 

Proprietário/ 

Administrador 

 

Em eventos 

publicou ou 

privados 

No mês de agosto 

(festa religiosa), 

dia das crianças 

Dar uma maior 

visibilidade a 

marca, atraindo 

clientes para o 

local 

 

 

Através de patrocínio 

Ações no estabelecimento 

Dependendo do 

evento, os patrocínios 

na cidade, variam de  

R$ 100,00 à R$ 

400,00 

 

Colocar o nome 

da Pizzaria no 

estabelecimento 

 

Proprietário/ 

Administrador 

 

Na fachada da 

empresa 

 

 

Imediatamente 

Para 

reconhecimento 

do 

estabelecimento, 

por pessoas que 

passam pelo local 

 

 

Instalar na fachada da 

empresa sua logomarca 

 

 

 

R$ 300,00 

Realizar 

publicidade na 

rádio da cidade e 

nas redes sociais 

 

Proprietário/ 

Administrador 

Rádio FM 

Costa Branca 

e Facebook 

 

Nos períodos 

festivos 

 

Divulgar o nome 

da empresa 

Realizar propagandas e 

publicidades nas rádios e 

na sua página do facebook 

 

 

R$ 200,00 

 

Como demostrado no orçamento acima, o custo total para a empresa com a implantação das estratégias sugeridas é de R$ 

1.490,00. O projeto foi considerável viável de acordo com as capacidades de investimentos da Pizzaria Pic Nic. 
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Após o termino das ações sugeridas faz-se necessário acompanhar os 

resultados, a fim de avaliar e controlar as ações e estratégias previstas no plano, há 

que se fazer um quadro comparativo entre o que foi efetivamente feito e aquilo que 

foi planejado, ainda observar se os objetivos foram cumpridos. 

 O plano de marketing trará para a empresa diversos benefícios, dentre eles 

o hábito de divulgação, que a empresa não se utiliza para atrair clientes, e o 

emprego de uma sistemática de execução de tarefas e processos de produção que 

visem à redução de tempo, de custos, elevação da qualidade e o alcance da 

eficiência e eficácia, e principalmente o controle financeiro. 

O presente trabalho evidencia a importância da análise dos ambientes 

externo e interno de uma organização para a construção do planejamento 

estratégico, que definirá as decisões a serem tomadas para o sucesso de qualquer 

empresa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização deste trabalho fez-se necessário iniciar observações na 

empresa, analisando as situações diárias, suas atividades, entrevistas com o 

proprietário e conversas com os colaboradores, para assim colher varias 

informações para a melhoria que poderiam ser implantadas. 

Os resultados dessa pesquisa afirma que a empresa deve ter um bom plano 

bem estruturado com estratégias bem definidas para assim estar implantando as 

ações. Através deste plano a empresa poderá obter eficácia em suas estratégias, 

desta forma aumentando e satisfazendo seus clientes. 

Este trabalho teve como objetivo geral a elaboração de um Plano de 

Marketing para a Pizzaria Pic Nic. E, ao realizar um estudo mais detalhado foram 

analisados o ambiente externo, identificando as oportunidades, ameaças, buscando 

assim conhecer o concorrente, através de observações comparando os preços e 

serviços. Além disso, foi identificado a percepção dos clientes quanto aos serviços 

oferecidos a Pizzaria, com a utilização de pesquisa analisadas no período de junho à 

julho de 2014. Realizou-se também um estudo sobre o ambiente demográfico, pois a 

empresa precisa se adequar à necessidade de seu público, também se observou o 

ambiente econômico, natural e cultural. Analisou-se também o ambiente interno, 

aspectos como: produto/serviço, preço, praça e promoção, destacando ainda os 

pontos fortes e fracos que contemplam as atividades mercadológicas da Pizzaria Pic 

Nic. As ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos da Pizzaria foram 

devidamente identificados, possibilitando o planejamento de algumas ações com o 

intuito de minimizar as dificuldades existentes. 

Após, o estudo mercadológico e através das situações vivenciadas 

puderam-se levantar informações para a criação do objetivo, pois desta forma pode-

se observar assim as principais necessidades da empresa. Para melhorias e lucros 

para a Pizzaria considerou-se apropriado investir em comunicação para atrair um 

público maior no período de agosto, onde se identificou uma menor movimentação. 

E ainda, criar mecanismos de fidelização dos clientes, atraindo o seu público com 

investimentos em qualidade. Contudo a empresa pode visualizar com mais clareza 

as estratégias em estudo, e assim implanta-las para alcançar seus objetivos. 

A Pic Nic se destaca dos seus concorrentes pela qualidade dos seus 

produtos/serviços, pelo atendimento qualificado e amizade do proprietário, se 
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destacando também por sua localização, através do plano de marketing 

desenvolvido e as sugestões de melhorias, espera-se que as propostas sejam 

implantadas a empresa e que se obtenha o retorno e resultado a ser alcançado. 

Neste trabalho de conclusão de curso, a acadêmica durante o processo e 

desenvolvimento, obteve um aprendizado complementar e adquiriu uma grande 

experiência, deixando também o Documento Sistematizador do TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) a proposta de um plano de marketing a disposição da 

empresa, com dados reais e atuais, o qual certamente contribuirá para o 

crescimento e desenvolvimento da mesma.  
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APENDICE 
 

Questionário para o Proprietário da Pizzaria Pic Nic – Sr. Claudio Belarmino 

1 Em que ano foi fundada a Pic Nic? 

2 Quais os tipos de produtos/serviços que a pizzaria comercializa? 

3 Quais são seus fornecedores? 

4 Como são realizados os planejamento estratégico da empresa? 

5 A empresa possui estratégias de Marketing formalizadas. 

6 Quais as atuais estratégias de Marketing usadas pela empresa como um todo? 

7 Quantos  funcionários ? 

8 Qual o posicionamento da empresa quanto à concorrência? 

9 Como a empresa faz para lançar um novo produto? 

11 Como é feito o processo relacionado ao preço, produto? 

12 A empresa possui algum tipo de propaganda? 

13 A empresa realiza promoções? 

14 Como é feita a divulgação dos produtos/serviços? 

15 O que a empresa está fazendo para atrair novos clientes? 
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FOTOS DOS PRATOS E DO ESTABELECIMENTO 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Gráfico 05 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 
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Fonte: Pesquisa de campo. 

 
 
 

Gráfico 10 

 
Fonte: Pesquisa de campo. 
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