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RESUMO

O trabalho tem por finalidade apresentar definições e explicações sobre marketing,
publicidade, propaganda, pesquisa, segmentação, planos de comunicação e de
mídia, assim como, descrever a história da microempresa “Neide Restaurante e
Pizzaria” utilizada como objeto de estudo deste trabalho. Serão elaboradas
sugestões de peças publicitárias para serem veiculadas no período natalino. A
microempresa objeto de estudo do presente trabalho está inserida no ramo
alimentício e atua em dois segmentos, produzindo e vendendo produtos como:
Restaurante (comida caseira servindo almoço, quentinha, sobremesas, entre outros)
e Pizzaria (pizzas, café regional, tortas e doces). Atua no mercado Alagoano desde
o ano 2000, atualmente está localizada em Avenida José Manhães. N° 03, Rio largo.
Essa monografia é composta por quatro (4) etapas, entre teoria e prática, e abordam
(1) a importância das técnicas de marketing e comunicação para um negócio
independente do seu porte e a relevância de fazer uso das ferramentas de
planejamento; (2) a apresentação de um breve histórico sobre micro e pequenas
empresas no Brasil; (3) o histórico da microempresa objeto de estudo e (4) consiste
na parte prática, onde foi elaborado um briefing contendo informações propícias a
empresa, os seus clientes e concorrentes. Ao final dessa etapa, foi aplicada uma
pesquisa de metodologia quantitativa e qualitativa, no estabelecimento, utilizando
questionário misto que diagnosticou pontos negativos e positivos da empresa de
acordo com seus consumidores. Essas informações auxiliaram na produção de
peças publicitárias para as redes sociais e outros meios de comunicação como:
outdoor, panfleto e spot, considerando o objetivo final, que é a prospecção e
fidelização de clientes ativos.

Palavras Chaves: Marketing, Planejamento, Micro e pequenas empresas.

ABSTRATC

The purpose of this paper is to present definitions and explanations about marketing,
advertising, advertising, research, segmentation, communication and media
planning, as well as describing a history of the "Neide Restaurante e Pizzaria"
microenterprise. The options of advertising pieces will be elaborated to be
transmitted during the Christmas period. The microenterprise object of study of the
present work is inserted in the branch of food and operates in two segments,
producing and selling products such as: Restaurant (pizzas, regional coffee, pies and
sweets)). It has been operating in the Alagoano market since the year 2000 and is
currently located in José Manhães Avenue. N° 03, Rio largo. This monograph is
made up of four (4) steps between theory and practice, and addresses (1) the
importance of marketing and communication techniques for a business that is
independent of its size and a purpose of using planning tools; (2) a presentation of a
brief history about micro and small companies in Brazil; (3) the medium of the
microenterprise under study and (4) development of its practice, where a briefing was
elaborated containing information about companies, their clients and their
competitors. At the end of this stage, a quantitative and qualitative survey was used
in the establishment, using the diagnostic resources and, finally, the company
according to its indicators. This information helped the production of advertising
pieces for social networks and other media such as billboard, billboard and spot,
considering the final, which is a prospection and loyalty of actives customers.
Keywords: Marketing, Planning, Micro and Small Business.
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1. INTRODUÇÃO

Diante da constante atualização do mercado e com o grande avanço das
tecnologias nos últimos anos, o Marketing com as suas inúmeras técnicas, bem
como a Publicidade e o seu imenso poder de cativar, caminham juntos, visando
alcançar os melhores resultados dentro de um ambiente mercadológico definido.
O uso cada vez maior da tecnologia resulta, de modo geral, em grupos de
consumidores muito mais conectados e consequentemente bem mais informados,
levando-os, por sua vez, a buscar novidades e benefícios antes de adquirir
determinado produto ou mesmo usufruir de um serviço. Diante disto, a comunicação,
enquanto área de estudo e veículo utilizado para as trocas de informações, tem
procurado acompanhar a incessante evolução da sociedade,
No entanto, o avanço tecnológico vem sendo um grande facilitador para as
empresas manterem um contato mais direto com os seus consumidores, podendo
então atender de forma mais eficiente os anseios dos mesmos. Esse feedback que
ocorre tão rapidamente através das mídias sociais, cria uma espécie de intimidade e
consequentemente maior conhecimento entre empresa e consumidor, que antes
ignorados, passaram a fazer parte das preocupações das organizações.
Mas, mesmo com a “facilidade” de comunicar-se com seus consumidores,
muitas micro e pequenas empresas fecham suas portas antes mesmo de
completarem dois anos de funcionamento. E um dos fatores que influencia
diretamente para este fim, é a falta de conhecimento das técnicas e ferramentas do
Marketing e da Publicidade por parte dos microempreendedores, os quais muitas
vezes nem sequer conhecem a importância da área.
Por essa razão, é essencial que a análise e o estudo destas microempresas
continuem, com a finalidade de auxiliar estas a encontrar caminhos para fixarem-se
no mercado, fidelizando seus clientes e estreitando suas relações comunicacionais
por meio das mídias sociais e de alguns tradicionais veículos de comunicação que
ainda permeiam essa relação comunicacional.
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2. PROBLEMA DA PESQUISA
Com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação muitas
empresas se readaptaram para que seus consumidores ainda permanecessem a
visualizar suas marcas. Por isso, além da utilização das mídias tradicionais passouse a investir no uso de mídias sociais digitais, pelo fato da população estar cada vez
mais conectada e em busca de respostas em tempo real.
Por outro lado, o Marketing também precisou evoluir para que as suas
ferramentas auxiliassem as empresas a permanecerem no mercado, por meio de
estratégias mercadológicas que visam ajudar as empresas a conhecer melhor a sua
organização interna e o seu mercado externo, para então agir de forma coerente às
expectativas do seu público.
A Publicidade é outra importante ferramenta que auxilia as empresas a
permanecerem no mercado e a comunicar-se com seus consumidores de forma
direta ou indireta através de campanhas publicitárias, que pretendem não somente
vender um produto/serviço, mas também envolver o público no contexto
apresentado.
No Brasil, e de forma mais específica em Alagoas, muitos empreendedores
ainda não conseguem perceber a importância das áreas do Marketing e da
Publicidade para impulsionar seus negócios, entre essa e outras causas, muitos
destes fecham suas portas antes mesmo de completarem dois anos.
Por essa razão, é imprescindível compreender de que forma o Marketing pode
auxiliar a Publicidade para que microempreendedores possam aumentar o ciclo de
vida de sua empresa e/ou produto/serviço.
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3. OBJETIVOS
3.1 Geral

Compreender de que forma o marketing pode auxiliar a publicidade para
microempreendedores por meio da microempresa alagoana Neide Restaurante e
Pizzaria (NRP).
3.2 Específicos



Identificar as principais características de uma microempresa e apontar as
maiores dificuldades que estas enfrentam para manterem-se no mercado.



Mensurar a satisfação dos clientes quanto aos serviços e produtos
oferecidos, por meio de pesquisas exploratórias de cunho bibliográfico e
documental e aplicação de técnicas de pesquisa.



Deixar clara a importância dos planos de marketing e mídia para uma
empresa.



Sugerir uma campanha publicitária sazonal para ser utilizada durante o
período natalino.
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4. JUSTIFICATIVA

A seguinte pesquisa surgiu da necessidade de apresentar um estudo para
salientar como o Marketing pode auxiliar na Publicidade de microempresas. Citando
conceitos de Marketing e levando ao conhecimento algumas das diversas
estratégias que o mesmo utiliza para posicionar produtos e segmentar os públicos.
As microempresas no Brasil continuam fechando as suas portas com menos
de dois anos de atuação no mercado. Dentre os vários fatores que influenciam tal
fechamento está a carência de informação de muitos empresários que muitas vezes
não conseguem definir um plano de marketing para o seu negócio, que detalhe
ações dirigidas a objetivos específicos para um ambiente mercadológico, ou seja,
um planejamento que auxilie a empresa a seguir, tornando-se assim o seu plano de
ação.
Por essa razão é essencial analisar de que forma o Marketing pode auxiliar na
Publicidade dessas microempresas, uma vez que esta necessita de uma ferramenta
capaz de impulsionar e organizar, de forma eficiente, os seus objetivos de mercado.
Desta forma, o projeto pretende identificar as principais características da
microempresa alagoana NRP. E para isso, iremos mensurar a satisfação dos
clientes quanto aos serviços e produtos oferecidos, por meio de pesquisas
exploratórias de cunho bibliográfico e documental e aplicação de técnicas de
pesquisa, com um questionário específico que auxiliará na compreensão das
escolhas dos clientes do restaurante e a identificação de características do público e
da empresa para compor a campanha que será produzida para esta microempresa.
A partir da análise dos dados, serão propostas a empresa objeto de estudo do
presente projeto, sugestões de peças para campanha publicitária do período
natalino, que visam serem veiculadas em mídia social como Instagram, spot,
panfleto e em modelo de mídia exterior como outdoor. A escolha das mídias se deu
pelo fato de se tratar de uma microempresa, na qual o seu faturamento compreende
a liberação de um valor especifico representativo para investimentos publicitários,
além de serem mais acessíveis, essas mídias são as mais visualizadas na região
onde localiza-se a empresa aqui pesquisada.
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5. METODOLOGIA DA PESQUISA

Visando atingir os objetivos gerais e específicos descritos anteriormente, este
projeto será aperfeiçoado por meio de pesquisas qualitativas e quantitativas de
cunho exploratório e levantamentos bibliográficos, contando com a aplicação de
técnicas de pesquisa, por um questionário misto que auxiliará na compreensão das
escolhas dos clientes. Tais questionários serão aplicados no ambiente que comporta
a microempresa NRP, objeto de estudo desse trabalho.
A escolha da pesquisa qualitativa levou em consideração que por meio das
análises de dados pode-se compreender e interpretar os comportamentos, opiniões
e expectativas dos clientes quanto aos produtos e serviço oferecidos na mesma.
Neste contexto, Mattar (2006) enfatiza que entre as várias razões para a
utilização da pesquisa qualitativa, a principal está na possibilidade de proporcionar
uma visão melhor e a compreensão do problema. Essa modalidade de investigação
é uma alternativa mais global para a descoberta e compreensão do que se passa
dentro e fora dos contextos organizacionais e sociais.
Por sua vez, também será utilizada a pesquisa quantitativa, haja vista, que a
mesma podendo ser realizada de forma mais estruturada, consegue-se extrair ainda
mais informações dos clientes.
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa
quantitativa podem ser quantificados. [...] A pesquisa quantitativa se centra
na objetividade. [...], considera que a realidade só pode ser compreendida
com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à
linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as
relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e
quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente. (FONSECA apud GERHARDT e SILVEIRA 2009, p. 33)

Isto posto, utilizando a pesquisa quantitativa e qualitativa a problemática será
assimilada com maior facilidade para, dessa maneira, auxiliar no aprimoramento das
ideias dos pesquisadores fazendo-os compreender e analisar o modo de trabalho da
concorrência, para assim, poder desenvolver um eficiente plano de ação para a
microempresa citada anteriormente.
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6. DEFINIÇÕES E EXPLICAÇÕES DE MARKETING, PUBLICIDADE,
PROPAGANDA, PESQUISA, SEGMENTAÇÃO, PLANOS DE COMUNICAÇÃO E
DEMAIS CONCEITOS APLICADOS NO TRABALHO.
6.1 Marketing

O Marketing é uma estratégia de otimização de lucro, que através das suas
ferramentas, auxilia empresas de qualquer segmento a atingir metas e objetivos,
assim como a satisfação e os desejos do seu público.
Para o maior pesquisador da área, Philip Kotler (2003, p. 11), o marketing:
(...) é a função empresarial que identifica necessidades e desejos
insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade,
especifica que mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa,
decide sobre produtos, serviços e programas adequados para servir a esses
mercados selecionados e convoca a todos na organização para pensar no
cliente e atender ao cliente.

Vale ressaltar que essa definição se originou quando nova economia 1 ainda
estava nascendo. Com isso, no decorrer dos anos ocorreram algumas alterações no
modo de se pensar em práticas relacionadas com marketing.
Ainda sobre a definição de marketing, para Peter Drucker (2005, p. 6) "o
objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Sua meta é conhecer e
compreender tão bem o cliente que o produto ou o serviço se adapte a ele e se
venda por si mesmo. O ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar".
Já segundo a American Marketing Association (AMA), "marketing é o
processo de planejar e executar a concepção, precificação, promoção e distribuição
de ideias, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e
organizacionais" (FERRELL e HARTLINE 2008, p. 5).
Observa-se que os autores acima citados definem que o marketing é um
conjunto de ações que as empresas realizam com o objetivo de atender as
necessidades dos clientes, viabilizando lucro, mantendo e conquistando a fidelidade
dos mesmos. Fica claro, também, o direcionamento do marketing para geração de

1

Teve início na década de 1990, descrevendo as mudanças de uma economia baseada na indústria
para uma economia baseada em serviços. Sendo a mesma, uma grande contribuição da globalização
que possui em seu desenvolvimento o avanço tecnológico permanente [...] Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_economia>Acesso em: 18/10/2018 às 18h27min.
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valor junto aos consumidores, de modo que além da qualidade, a marca deve
oferecer elementos intangíveis que proporcionem a diferenciação.
6.1.2 Marketing para micro e pequenas empresa

Atualmente dispõe-se de uma infinidade de ações e estratégias de marketing
pensadas também para micro e pequenas empresas, levando em conta a sua verba
disponível, as necessidades da organização e as expectativas dos clientes.
Contudo, sabe-se da necessidade de qualquer empresa de utilizar ferramentas que
produza a um canal de comunicação eficiente com o seu público, para assim, expor
as qualidades, diferenciais, valores e essência da marca.
Para o grande ou o pequeno negócio os objetivos de marketing são os
mesmos. Porém, como os públicos são diferentes e comparadas a uma grande
corporação, as microempresas têm uma necessidade de alcance menor, essas,
utilizam estratégias mais direcionadas e personalizadas com um planejamento
eficiente buscando obter resultados positivos mesmo com recursos limitados e
reduzidos.
Para planejar uma estratégia de marketing é importante estar atento a alguns
pontos que podem ajudar bastante no desenvolvimento de ideias para o mesmo
segundo o blog Egestor2, são eles:
 Conhecer o seu cliente;
 Conhecer a concorrência;
 Criar um plano de marketing;
 Acompanhar o calendário festivo;
 Investir na comunicação visual;
 Construir sua presença na internet;
 Calcular o ROI3;
 Melhorias constantes.

2

EGESTOR. Entenda tudo sobre marketing para micro e pequenas empresas, 2017. Disponível
em: <https://blog.egestor.com.br/entenda-tudo-sobre-marketing-para-micro-e-pequenas-empresas/>.
Acesso em: 07/10/2018 às 18h30 min.
Da língua inglesa ROI – (return on investment) que em português significa “Retorno sobre
investimento. “
3
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6.1.3 O cliente de microempresa

Vive-se atualmente a era do cliente, onde as empresas devem alterar o foco
no produto, para o foco na obtenção de novos clientes e retenção dos existentes. A
microempresa conforme a área em que atua/está inserida, consegue manter uma
maior proximidade com os clientes, o que de certa forma lhe auxilia a conhecer
melhor os mesmos, para assim atender aos seus anseios com mais eficácia.
Nesse contexto, qual deve ser o objetivo da marca com os clientes? Kotler
(2003, p.27) fornece uma resposta para essa questão:
1. Siga a regra de ouro do marketing: Trate seus clientes como você
gostaria que eles o tratassem;
2. Reconheça que seu sucesso depende de sua capacidade de contribuir
para o sucesso dos clientes;
3. Seu objetivo deve ser melhorar o desempenho e os resultados dos
clientes; e
4. Conheça as necessidades e supere as expectativas dele.
Contudo, conhecer bem e oferecer a devida atenção ao cliente; é algo crucial
que contribuirá para o sucesso, mas, não basta somente saber o suficiente sobre os
clientes, fazer ofertas relevantes e oportunas, vai além, deve-se fornecer maior
satisfação do que os concorrentes, superando as suas expectativas para manter
sempre a fidelidade.
Nos últimos tempos as pessoas têm adquirido com mais frequência o hábito
de realizar suas refeições fora de casa 4 , isso ocorre, muitas vezes devido a
ocupação por maior tempo fora de suas residências, estando este cidadão(ã) no
emprego, faculdade e/ou entre outros afazeres comuns do dia a dia. Segundo
pesquisa realizada pela empresa Dino e publicada na página da Exame em abril de
2017, “o faturamento do setor de foodservice, ou alimentação fora do lar, cresceu
6,2% em 2015, evolução maior que os 5,2% registrados em 2016. Para 2017, o
setor espera crescer 10,9%.” De acordo com o estudo, a falta de tempo e a vida
moderna fazem com que 34% do que os brasileiros gastam com alimentação, seja

4

DINO. Segundo pesquisa, 34% dos brasileiros gastam com alimentação fora do lar, Exame
grupo abril, 2017. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-pesquisa-34dos-brasileiros-gastam-com-alimentacao-fora-do-lar-shtml/>. Acesso em: 07/10/2018 às 14 horas.
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com o foodservice 5 , em padarias, lanchonetes ou mesmo com vendedores
ambulantes e refeições prontas congeladas.
O estudo também identificou que quanto maior a força de trabalho, maior é a
incidência das pessoas se alimentando fora do lar. No caso brasileiro, são aqueles
entre 18 e 49 anos, que representam 56% da população, com gasto médio de R$
13,00 entre os clientes da microempresa deste objeto de estudo do presente
trabalho, estão inseridos tais indivíduos que possuem poder de compra e muitas
vezes não conseguem reservar tempo para preparar a sua própria refeição. Como
também existem as empresas, que terceirizam o serviço de alimentação com o
restaurante para o fornecimento diário de refeições.

5

Serviços Alimentares. É tido como o mercado de alimentação fora do lar.
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7. COMUNICAÇÃO
O processo comunicativo passou por muitas modificações, na forma de se
expressar, a chegada do telefone, da TV, do rádio e posteriormente da internet, os
diversos idiomas espalhados pelo mundo, entre outros fatos, obteve/obtêm muitas
contribuições desde o início dos tempos, até hoje. Nas últimas décadas, a tecnologia
passou a ser um grande facilitador no modo/forma de comunicação da humanidade.
Com isso, os diversos meios de comunicação seguem caminhando através dos
tempos e evoluindo continuamente, obtendo cada vez mais ferramentas que
auxiliam de diversas formas o processo comunicacional, seja essa de uma pessoa
para a outra, de uma pessoa para um grupo ou mesmo de um grupo para milhões
de pessoas ao mesmo tempo e em questão de segundos, essa agilidade que se tem
atualmente impressiona e diminui substancialmente a distância (tempo) que uma
mensagem leva para chegar ao destino desejado.
A palavra comunicação deriva do latim communicare, cujo significado é tornar
comum, partilhar, associar, trocar opiniões, conferenciar. E da expressão, também
latina, communicatio que tem o sentido de participação, em interação, em troca de
mensagens, em emissão ou recebimento de informação nova. Assim é possível
concluir que a comunicação é algo muito importante não só para o convívio social,
de modo geral, sua eficácia faz toda a diferença no processo de interação entre
pessoas e marcas, seja este verbal ou não verbal.
Segundo Mendes e Junqueira (1999, p.34), comunicar é “trocar informações,
partilhar ideias, sentimentos, experiências, crenças, valores por meio de gestos,
atos, palavras, figuras, imagens e símbolos”. Essa visão dos autores explica que a
comunicação acontece de inúmeras formas, por dispor de diversos códigos 6 que
auxiliam o processo comunicativo de forma abrangente.
O Macro modelo do Processo Comunicativo de Kotler e Armstrong (2007,
p.361) exibe nove elementos que contribuem para uma boa comunicação. Onde, o
emissor e o receptor representam as principais partes envolvidas na comunicação; a
mensagem e o meio representam as principais ferramentas de comunicação;

6

É formado por conjuntos de sinais, onde cada um dos elementos tem significado em relação aos
demais. Pode ser a língua, oral, escrita, gestos, sons, etc. É a maneira pela qual a mensagem se
organiza. Fonte: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/teoria-da-comunicacao-emissormensagem-e-receptor.htm. Acesso em: 11/10/2018 às 9 horas.
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codificação, decodificação, resposta e feedback7representam as principais funções
de comunicação e o ruído são mensagens aleatórias e não planejadas que podem
interferir no processo comunicativo. A seguir segue ilustração descrevendo o
processo de comunicação clássico.
Figura 1 - Elementos do processo de comunicação clássico.

Fonte: KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p.361.

Para obter bons resultados na comunicação, a empresa precisa codificar a
mensagem de forma que o público-alvo a decodifique adequadamente e sem
maiores problemas, é necessário também selecionar o meio mais assertivo para
transmitir a mensagem fazendo com que ela chegue ao seu público-alvo
minimizando o ruído e desenvolver canais de feedback para acompanhar o grau de
satisfação do público.
7.1 Publicidade e propaganda
A palavra publicidade tem origem atribuída ao latim publicus (o que é público),
ou ao francês publicité. Rabaça e Barbosa (apud MUNIZ, 2004 p.3) identificaram o
significado comercial de publicidade atribuído no século XIX, como “qualquer forma
de divulgação de produtos ou serviços, através de anúncios geralmente pagos e
veiculados sob a responsabilidade de um anunciante identificado, com objetivos de
interesse comercial”.
Por isso, a técnica de publicidade, por muito tempo (e hoje, em menor
escala), ficou responsável por exercer uma influência psicológica nos consumidores.
Tal ação foi potencializada pelos meios de comunicação de massa, que ganhavam
cada vez mais força, sendo o caso da TV, rádio, revistas e jornais impressos. Com
7

Comentários; Respostas enviadas pelos consumidores.
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isso, a publicidade passou a reforçar alguns estereótipos e induzir padrões de
consumo.
Esse

cenário

trouxe

impactos

profundos

na

comunicação

e,

consequentemente, na relação emissor-destinatário, na perspectiva publicitária.
Antes a comunicação era unidirecional, partindo do anunciante com todo o aparato
representado pela agência, meios de comunicação, em direção aos consumidores.
Essa realidade começou a mudar no início dos anos de 1990, em razão da lei de
mercado da concorrência: a procura e a oferta, onde a produção em grande
quantidade baixa o valor da manufatura do produto que, com isso, pode ser
comercializado por um valor menor que o do concorrente. O surgimento de uma
competição mais intensa, fez com que as organizações, na busca por consumidores,
passassem a ouvi-los, criando assim os canais de relacionamento.
Pode-se dizer então, que a publicidade como a que se tem hoje é
consequência da atualização tecnológica da civilização moderna e, portanto, produz
e reflete a nossa sociedade. Malanga (apud Muniz, 2004 p.3) define a publicidade
como: “conjunto de técnicas de ação coletiva no sentido de promover o lucro de uma
atividade comercial conquistando, aumentando e mantendo clientes”.
Por isso, a publicidade é um meio de tornar conhecido um produto, um
serviço ou uma marca, tento o objetivo de despertar nos consumidores o desejo pelo
que é anunciado, ou destacar aspectos que diferenciam o produto/serviço de seus
concorrentes. Fazendo isso, sem encobrir o nome e as intenções do anunciante.
A palavra propaganda foi traduzida pelo papa Clemente VII, em 1597, quando
fundou a congregação da propaganda, com o propósito de propagar a fé católica
pelo mundo. Derivado do latim propagare, significa “reproduzir por meio de
mergulhia 8 ”, Traduzindo seria então, a propagação de doutrinas religiosas ou
ideologias partidárias. Segundo a Associação Americana de Agências de
Propaganda (apud Gracioso, 2002, p.20):
Propaganda é a mensagem divulgada em veículos de grande penetração
(TV, rádio, revistas, jornais, etc.) e patrocinada (isto é, paga) por um
anunciante, que tem por fim criar ou reforçar imagens ou preferências na
mente do consumidor, predispondo-o favoravelmente em relação ao
produto, serviço ou instituição patrocinadora.

“Enterrar o rebento (ramo de planta) no solo, ainda preso a ela para constituir, depois de enraizada,
um novo exemplar, uma vez separado da planta-mãe”. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Novo
Aurélio Século XXI : O dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
8
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Em outras palavras a propaganda cria, muda ou reforça atitudes mentais do
consumidor que irão influir na aquisição de determinado produto/serviço.
Propaganda é fiel à raiz da palavra, como o nome já diz é responsável por propagar,
verbo que significa essencialmente multiplicar, e, de acordo com o dicionário Aurélio
(1999), propagar também é fazer propaganda de; tornar conhecido; difundir;
espalhar; tornar público; publicar; disseminar uma comunicação, uma ideia, um
argumento, ação que pode ser parte de uma atividade de venda. Como diria,
Predebon (2012, p.18) “vendem-se tanto mercadorias como ideias, ao se
propagarem suas qualidades e características”. A propaganda pode ser usada para
informar ou persuadir, utilizando geralmente mídias de massa, como jornais,
revistas, televisão, outdoors etc. Stephen Leacock (apud Kotler, 2003, p.192)
expressou sua perspectiva sobre a propaganda definindo-a como “(...) a ciência de
aprisionar a inteligência humana durante tempo suficiente para ganhar dinheiro”.
A publicidade e a propaganda trabalham em conjunto, onde a publicidade
vende e a propaganda difunde ideias. Desse modo, são utilizadas como ferramenta
auxiliares dos processos promocionais das organizações e marcas. Em suas
principais funções incluem-se: informar, persuadir, lembrar e agregar valor à marca,
produto ou organização. Seu objetivo não consiste em anunciar produtos, mas sim
significar marcas e o seu poder de persuasão a faz presente constantemente no
meio social, seja por imagens ou textos, em mídias convencionais e hoje muitas
vezes em mídias digitais, resultado do grande avanço tecnológico e da condição de
conectividade das pessoas.
7.2 Pesquisa
Para Gil (2010, p.1) a pesquisa pode ser entendida como “o procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos.”
Ou pode ser definida simplesmente segundo Demo (1987, p.23) como “a
atividade científica pela qual descobrimos a realidade”.
É através da pesquisa que chegamos ao conhecimento científico, assim, essa
possui um papel muito importante não apenas na fase de planejamento. Para tomar
decisões, precisa-se de informações e para obtê-las é necessário utilizar pesquisa.
Seja para definir os objetivos de comunicação e o público-alvo, para definir a forma
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da mensagem e como será exposta em uma campanha e para avaliação dos
resultados da comunicação após a sua veiculação. A pesquisa pode colaborar
decisivamente para o sucesso de uma campanha, em todas as suas fases, visto a
importância de conhecer o mercado e o consumidor, para que diversas decisões
possam ser coerentes com a realidade. Há quem diga que o maior desafio do
profissional de comunicação não é conhecer apenas as teorias e técnicas da área,
mas, sim o consumidor e suas motivações, tarefa que pode ser auxiliada por
pesquisas.
Em comunicação existem dois tipos de pesquisa: a qualitativa e a quantitativa.
A pesquisa qualitativa identifica a presença ou ausência de algo. É caracterizada
pelas perguntas abertas 9 (quando em questionários), podendo também acontecer
por entrevistas em grupos, entrevistas individuais em profundidade e moderadores 10.
Essa entrevista um pequeno número de respondentes para obter elevados volume e
profundidade de informações. A pesquisa quantitativa por sua vez, procura medir o
grau em que algo está presente. É em geral mais estruturada e pode ser avaliada
com números, porcentagem, média etc. Submetidos a análises estatísticas formais,
para obter com maior precisão menores volume e profundidade de informações
(utilizando

questões

fechadas)

11

tem

um

grande

número

de

respondentes/pesquisados. É possível que numa mesma pesquisa e num mesmo
instrumento de coleta de dados haja perguntas quantitativas e qualitativas.
Este projeto foi aperfeiçoado por meio de pesquisas qualitativas e
quantitativas de cunho exploratório e levantamentos bibliográficos, contando com a
aplicação de técnicas de pesquisa, por um questionário específico que auxiliou na
compreensão das escolhas dos clientes. Tais questionários foram aplicados no
ambiente que comporta a microempresa Neide Restaurante e Pizzaria, objeto de
estudo desse trabalho.

9

Que é possível o respondente expor suas opiniões sobre o tópico pesquisado de forma mais
detalhada.
10

A entrevista de grupo é geralmente conduzida com a participação de seis a dez pessoas em grupo
informal, onde o entrevistador promove discussões em grupo para estimular novas ideias e obter
reações imediatas, assim, as conclusões correspondem à avaliação do entrevistador ou condutor da
seção. Las Casas, Alexandre Luzzi, 2008.
11

Questões de múltipla escolha ou para assinalar com um X.
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A escolha da pesquisa qualitativa levou em consideração que por meio das
análises de dados pode-se compreender e interpretar os comportamentos, opiniões
e expectativas dos clientes quanto aos produtos e serviço oferecidos.
Nesse contexto, Mattar (1999) enfatiza que entre as várias razões para a
utilização da pesquisa qualitativa, a principal está na possibilidade de proporcionar
uma visão melhor e a compreensão do problema. Essa modalidade de investigação
é uma alternativa mais global para a descoberta e compreensão do que se passa
dentro e fora dos contextos organizacionais e sociais.
Por sua vez, também será utilizada a pesquisa quantitativa, haja vista, que a
mesma podendo ser realizada de forma mais estruturada, consegue-se extrair ainda
mais informações dos clientes. Sobre a pesquisa quantitativa:
diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa
quantitativa podem ser quantificados. [...] A pesquisa quantitativa se centra
na objetividade. [...], considera que a realidade só pode ser compreendida
com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à
linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as
relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e
quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir
isoladamente. (FONSECA apud GERHARDT e SILVEIRA 2009, p. 33)

Com isso, utilizando a pesquisa quantitativa e qualitativa é possível assimilar
a problemática com maior quantidade de informações, auxiliando no aprimoramento
das ideias do pesquisador fazendo-o compreender, bem como, analisar o modo de
trabalho da concorrência, para assim, poder desenvolver um eficiente plano de ação
para a microempresa em questão.
7.3 Segmentação
O conceito de segmentação espalhou-se por praticamente todas as
categorias de produtos e serviços, desde a sua primeira aplicação na segunda
década do século XX. Entende-se por segmentação o ato de identificar e selecionar
um ou mais mercados-alvos, assim fragmentando o mercado absoluto em grupos ou
segmentos menores, a partir das semelhanças entre as necessidades, desejos ou
características de indivíduos, negócios ou instituições para os quais serão dirigidos
os esforços de marketing.
De acordo com Yanaze (2011, p.186), o mercado pode ser definido sob
inúmeras perspectivas, entre elas:
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sistema econômico;



local;



vendedores e compradores.

E esses, interagem entre si da seguinte forma, o sistema econômico baseado
no princípio da oferta e da procura leva, naturalmente, ao estabelecimento de um
local onde são comercializados bens e serviços por aqueles que têm a oferecer
vendedores aos que procuram satisfazer suas necessidades e/ou desejos
compradores. Dessa forma, o mercado é composto por consumidores, fornecedores
e canais de distribuição que, mediados pela comunicação e por mecanismos de
estabelecimento de preços, executam a comercialização de bens e serviços, essa
comercialização inicialmente simples, começa a ficar mais complicada, quando a
produção artesanal dá lugar à produção em massa, impulsionada pela Revolução
Industrial. E, mais ainda, com a expansão do mercado de prestação de serviços.
A alta produção e o mercado de massa trouxeram consigo certa padronização
de gostos e modos de vida, que possibilitou o levantamento do mercado por meio de
amostras. Sendo assim, em um mercado composto por um elevado número de
pessoas, há grupos de indivíduos parecidos entre si e diferentes de outros grupos,
como também tal grupo de indivíduos que possuem hábitos muito semelhantes
podem consequentemente procurar consumir o mesmo tipo de produto/serviço. A
publicidade e a propaganda visam direcionar a comunicação para segmentos
específicos criando “tribos” de pessoas com preferência de consumo igual.
O reconhecimento de grupos de consumidores semelhantes facilita a
identificação de oportunidades para diferentes produtos, pois, com o conhecimento
das características dos grupos, é possível oferecer produtos mais adequados a
esses consumidores, resultando em uma grande vantagem competitiva. Para isso, a
empresa deve aproveitar o potencial de determinados grupos por meio de
estratégias de marketing apropriadas.
O conceito de segmentação abordado na década de 1950, por Wendell Smith
(apud Yanaze, 2011, p.187) diz que:
segmentação de mercado consiste em ver um mercado heterogêneo
(caracterizado por demanda divergente) como um grupo de mercado
homogêneos menores em respostas à preferência por produtos diferentes
entre os segmentos importantes do mercado. Isto é atribuído aos desejos
dos consumidores ou usuários por uma satisfação mais precisa de seus
desejos variados.
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Em outras palavras, para Schiffman (apud Las Casas, 2013, p.227),
segmentação é “o processo de divisão de um mercado em subconjuntos distintos de
consumidores, com necessidades ou características comuns e de seleção de um ou
mais segmentos, aos quais se pode dirigir com um mix ou composto de marketing12
distinto”.
Segmentar, portanto, é reconhecer em um mercado divergente, grupos
semelhantes em diversas características, isso é de grande relevância para as
empresas, que poderão explorar com maior exatidão os públicos-alvo de um ou mais
segmentos, visto que, um produto ou serviço dificilmente significa a mesma coisa
para todas as pessoas. Além de ser um grande facilitador que irá contribuir de forma
positiva para uma maior assertividade nas decisões de que estratégias de marketing
seguir.
7.4 Plano de marketing e planejamento de comunicação
O plano de marketing é um documento que reúne uma quantidade de
informações importantes sobre a organização e o mercado, abrangendo pontos
fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças, ou seja, possui em seu
desenvolvimento uma análise de SWOT13.
Skacel (1992, p. 15) lista seis passos para auxiliar as empresas a desenvolver
o seu plano de marketing:
1. Prepare um fact base14 correto;
2. Faça uma lista de problemas e oportunidades;
3. Fixe objetivos específicos;
4. Desenvolva estratégias;
5. Estabeleça o orçamento; e
6. Projete vendas, lucros e resultados da atividade de marketing.

12

A fusão de quatro elementos estratégicos para atender as necessidades e preferencias de um
mercado-alvo específico, os “4P’s”: Produto, Preço, Praça e Promoção. Magalhães, Marcos Felipe,
2007.
13

Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Boone, 2009.

14

Conjunto de informações básicas. SKACEL, 1992.
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Além destes pontos, o planejamento de marketing pode ocorrer de duas
formas: informal e formal. Geralmente empresas de menor porte planejam
informalmente por não acreditar muito nos resultado s, enquanto grandes empresas
utilizam o modelo formal realizado de forma explicita e escrita, sendo um meio de
controle por fixar metas e normas.
Por sua vez, o planejamento de comunicação deriva do plano de marketing.
Sendo um processo administrativo e sistemático, tem a finalidade de coordenar os
objetivos, estratégias e as diversas fases de uma campanha de propaganda,
promoção de vendas ou de relações públicas, buscando atingir o máximo de retorno
sobre o investimento realizado.
O planejamento é um sistema de trabalho que deve ser encarado com
flexibilidade, uma vez que é elaborado para orientar e determinar o melhor caminho
para ajudar o crescimento da empresa, produto ou serviço. A diferença entre o
planejamento de marketing e o de comunicação é que o primeiro é mais amplo, e o
segundo é mais específico. O plano, documento no qual as analises, diagnósticos e
ideias são organizadas, é a base de referência para que as ações aconteçam de
forma coordenada e integrada.
A necessidade de um plano de marketing tem sido citada há muito tempo por
estudiosos da área. Kotler e Armstrong (KOTLER e ARMSTRONG apud LAS
CASAS 2013, p. 81) posicionam-se favoravelmente e apontam algumas situações
pelas quais muitas empresas optam pelo não planejar.
Muitas empresas operam sem um plano formal. Em empresas novas, a
administração está algumas vezes tão ocupada que não tem tempo para
planejar. Em empresas pequenas, os gerentes, algumas vezes, pensam
que somente as grandes organizações precisam de planos formais. Em
empresas maduras, muitos administradores argumentam que eles foram
bem-sucedidos sem planos formais e, portanto, o plano formal não parece
ser tão importante. Eles podem resistir em gastar tempo para preparar um
plano escrito. Eles podem argumentar que o mercado muda muito
rapidamente, tornando o plano rapidamente obsoleto.

Por outro lado, os autores afirmam que planejar é uma atividade aconselhável
para qualquer tamanho de empresa, pois ajuda no melhor direcionamento de
atividades, independentemente do tipo de ambiente externo encontrado e
complementam que:
o planejamento formal pode trazer muitos benefícios para todos os tipos de
empresas, grandes e pequenas, novas e maduras. Ele força os
administradores a pensar no futuro sistematicamente. Ele faz com que a
empresa aprimore seus objetivos e políticas, proporcionando melhor
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coordenação dos esforços da empresa e permite a existência de
parâmetros para um controle maior. O argumento que planejamento é
menos útil em um ambiente que muda muito rápido não faz sentido. De fato,
é o contrário. Um bom planejamento ajuda a empresa a antecipar e a reagir
rapidamente às mudanças ambientais e a preparar-se melhor para o
desenvolvimento. (KOTLER e ARMSTRONG apud LAS CASAS, 2013, p.82)

Assim, é possível perceber que o plano de marketing auxilia a administração
das organizações nos princípios abordados pelos autores, devendo ser desenvolvido
por causa dos diversos benefícios que o mesmo representa, independentemente da
empresa. Vale aqui ressaltar a importância do envolvimento de grande parte dos
profissionais da organização para realizar o detalhamento do plano, essa tarefa não
envolverá apenas o setor específico de marketing, uma vez que ele disponibilizará
informações diversas sobre a empresa de um modo geral.
7.5 Plano de mídia
Segundo Dias (2009, p.107) Chama-se plano de mídia o estudo prévio que
indica o plano de investimentos em veiculação e suas estratégias por um
determinado período, incluindo nisso os meios, os veículos e se a programação será
continua ou em períodos bem determinados, chamados flights15.
Em outras palavras para Predebon (2012, p.157) plano de mídia é o
documento que contém de forma organizada as análises de dados e as
recomendações para se atingirem as metas da campanha.
Dessa forma, nota-se que a diversidade dos meios de comunicação e de
serviços, marcas e produtos a disposição das pessoas, junto à necessidade de
estimular continuamente o ato de consumo, beneficia não somente o fabricante ou o
varejo, mas o desenvolvimento econômico social como um todo e permanece
auxiliando os profissionais da área de mídia a desenvolver estratégias inteligentes,
sendo assim, o profissional deve apresentar um plano que consiga levar a
mensagem publicitária nos meios e nas frequências corretas, para obter êxito em
seu planejamento.
Planejamento é o processo pelo qual se busca alcançar uma situação
desejada ou objetivo pretendido de maneira eficiente, efetiva e rentável, em um
período estabelecido.
15

Semana contínua de veiculação. Dias, Edson de Paiva. Projeto experimental de propaganda.
São Paulo: Iglu, 2009.
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Predebon (2012, p.156) indaga que planejamento de mídia é um processo de
estruturação de ideias e de tomadas de decisões. Visto isso, planejar inclui o
desenvolvimento do objetivo estabelecido, a estratégia a ser seguida e a tática a ser
executada.
Contudo, o plano de mídia consiste na junção das informações recolhidas no
briefing 16 (original), mais o planejamento de comunicação e os resultados de
pesquisas realizadas para determinado trabalho, com o objetivo de facilitar o
desenvolvimento de todo o plano.
Segundo o Dicionário Brasileiro de Mídia (apud TAMANAHA, 2011, p.100), o
plano de mídia é definido como: “(...) documento resultante do processo de análise
dos dados e alternativas que estabelece a ação a ser desenvolvida em mídia para
uma determinada situação mercadológica”. O termo é utilizado ainda para “designar
as consequências do trabalho de planejamento, após a definição de objetivos,
metas, estratégias e táticas”.
Portanto, o plano de mídia é um documento que contém, de forma
organizada, as análises de dados e outras informações sobre o produto e o
mercado; orienta como a veiculação deve acontecer para se atingir o resultado
desejado com a campanha; e organiza as planilhas de programações de inserções e
custos. Geralmente, o plano de mídia possui a seguinte estrutura básica:

Do verbo to brief – resumir, sintetizar... Conjunto de dados ou uma coleta de informações passados
em reunião para a elaboração de um trabalho ou documento. Predebon, José. Curso de
propaganda: do anúncio à comunicação integrada. São Paulo: Atlas, 2012.
16
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Figura 2 - Estrutura básica do plano de mídia (imagem adaptada).

Fonte: Veronezzi. (2009, p.241).

A figura 2 exibe detalhes das etapas para preparar um plano de mídia, dessa
forma, inicia-se com as informações básicas onde o responsável irá organizar dados
sobre o produto, o mercado, a concorrência, o público-alvo, o objetivo de marketing
do cliente, a verba e o período de veiculação do projeto. Em seguida, vem os
objetivos de comunicação e os objetivos de mídia, logo após é registrada algumas
recomendações para estratégias falando sobre mercados, meios, peças e formatos,
continuidade e níveis de veiculação. Ainda em recomendações são inseridas táticas
de programação, cronograma de veiculação, programações básicas, público coberto
e o resumo da verba. Por fim, caso exista mais informações que o profissional queira
adicionar no plano, visando auxiliar o desdobramento do mesmo, esse fica em
anexos.
Essa estrutura é uma base para a montagem do plano e compreende os
principais itens que devem fazer parte de todo plano de mídia; contudo, pode sofrer
alterações, pois há planos em que alguns itens devem ser anulados e, em outros,
alguns itens ou subitens podem/devem ser acrescidos, para atender e contribuir com
o desenvolvimento do mesmo.

34

8. MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL
As Micro e pequenas empresas (MPEs) são mais de 90% das empresas
brasileiras, empregam mais de 60% das pessoas economicamente ativas do país e
correspondem a 37% da massa salarial, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às
micro e pequenas empresas (Sebrae)17. De acordo com um estudo divulgado pelo
Sebrae em 2016, tomando como referência as empresas brasileiras constituídas em
2012 e as informações sobre estas empresas disponíveis na Secretaria da Receita
Federal (SRF) até 2014, a taxa de sobrevivência das empresas com até dois anos
de atividade no Brasil foi de 76,6%. Como pode ser visto na figura 3.

Figura 3 - Taxa de sobrevivência das empresas de dois anos, evolução no Brasil.

Fonte: Sebrae (2016).

Sendo complementar à taxa de sobrevivência, pode-se dizer que a taxa de
mortalidade de empresas com até dois anos de atividade no país caiu de 45,8%, nas
empresas constituídas em 2008, para 23,4%, nas empresas nascidas em 2012,
como mostra a figura 4.

Figura 4 - Taxa de mortalidade das empresas de dois anos, evolução no Brasil.

Bedê, Marco Aurélio (Coord.) Sobrevivência das empresas no Brasil. – Brasília: Sebrae, 2016.
<file:///E:/TCC/sobrevivencia-das-empresas-no-brasil-102016.pdf>. Acesso em: 05/11/2018 às 20
horas.
17
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Fonte: Sebrae (2016).

Sabe-se que o desenvolvimento das empresas, independente do seu porte
(micro, pequena, média ou grande), possui um importante papel acerca do
desenvolvimento econômico social de um país.
De acordo com a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
– Maceió (SEPLAG) no Brasil, a Microempresa (ME) é definida como aquela em que
o empresário ou pessoa jurídica adquiriu, no período de um ano, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). A Empresa de Pequeno
Porte (EPP) quando o empresário ou pessoa jurídica aufere, no período de um ano,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e inferior a
R$

3.600.000,00

(três

milhões

e

seiscentos

mil

reais).

Enquanto

o

Microempreendedor Individual (MEI) é definido como o empresário individual que
obtém, no período de um ano, receita bruta igual ou inferior a R$ 60.000,00
(sessenta mil reais).
O surgimento do MEI resultou em um dos episódios mais influentes de
conversão do perfil dos pequenos negócios no Brasil. Notadamente entre 2008 e
2014, o número de MEI passou de zero para 4,6 milhões, chegando a 6,1 milhões
em julho de 2016, seu crescimento considerado acima do comum, mais que triplicou
o número de optantes pelo Simples Nacional, entre 2009 e 2016, segundo o estudo
realizado por Marco Aurélio Bedê, analista técnico da Unidade de Gestão Estratégica
(UGE) do Sebrae Nacional. Visto isso, podemos perceber que a criação do MEI é o
principal motivo que resultou no aumento da taxa média de sobrevivência das
empresas com até dois anos de atividade no Brasil.
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A Lei Complementar nº. 123/06, também conhecida como Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, trouxe normas específicas
apontando para um tratamento diferenciado que favorecia as microempresas e
empresas de pequeno porte da União, das Unidades Federativas, do Distrito Federal
e dos Municípios. O critério de classificação das empresas quanto ao seu porte
passou a ser a receita bruta anual.
A lei amplia e regulariza vantagens tributárias e tratamento diferenciado em
licitações públicas para as MPEs, com isso diminui-se a burocracia, resultando no
aumento de negócios formalizados, gerando emprego e renda para a sociedade.
Ainda segundo o Sebrae, as micro e pequenas empresas foram favorecidas nos
seguintes pontos apresentados no quadro 1 a seguir:
Quadro 1 - Principais benefícios da lei complementar (LC n° 123/06). (Adaptado).

Regime único de apuração e recolhimento de impostos e contribuições da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo a simplificação
das obrigações fiscais.
Houve desoneração tributária das receitas de exportação e substituição tributária.
Dispensa do cumprimento de certas obrigações trabalhistas e previdenciárias.
Simplificação do processo de abertura, alteração e encerramento das MPEs.
Facilitação do acesso ao crédito e ao mercado.
Preferência nas compras públicas.
Estímulo à inovação tecnológica.
Incentivo ao associativismo na formação de consórcios para fomentação de
negócios.
Incentivo à formação de consórcios para acesso a serviços de segurança e medicina
do trabalho.
Regulamentação da figura do pequeno empresário, criando condições para sua
formalização.
Parcelamento de dívidas tributárias para adesão ao Simples Nacional.
Fonte: Seplag (2016)

De acordo com o estatuto, o Simples Nacional ou Super Simples, surgiu a
partir da necessidade de unificar, dentro das possibilidades, os inúmeros tributos e
contribuições aplicáveis às MPEs no âmbito federal, estadual e municipal.
Funcionando como um recolhimento mensal, através de um documento único de
arrecadação dos seguintes impostos e contribuições, apresentadas no quadro 2.
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Quadro 2 - Impostos e contribuições.

Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Impostos Sobre Serviços (ISS)
Impostos sobre Produtos Industrializados (IPI)
Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) ou
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Fonte: Seplag (2016)

Entre os aspectos burocráticos e legais relacionados as microempresas, encontra-se
o processo de formalização desse pequeno negócio, destacados na figura 5.

Figura 5 - Etapas do processo de formalização de uma microempresa. (Adaptado).

Fonte: ALVES (2017). 18

Na figura (5), encontra-se um breve esquema apresentando as etapas que
ocorrem no processo de legalização de uma microempresa, onde, o contador fica
responsável por recolher toda a documentação para o registro da empresa como
documentos pessoais do dono, documentos da empresa como contrato de locação
18

Altair Alves. 2017. Disponível em: <https://conta.mobi/blog/registrar-empresa-passo-passo-simplese-objetivo-de-como-fazer/> Acesso em: 06/11/2018 às 9 horas.
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caso o espaço que comportara a empresa seja alugado, localização do imóvel, entre
outros, em seguida a documentação é enviada para a junta comercial que
encaminhará solicitações à prefeitura da cidade onde funcionará a empresa, a
Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e a Receita Federal (RF), esses órgão então irão
gerar as inscrições municipal, estadual e CNPJ da empresa. Com isso a empresa já
está formalizada e apta a funcionar legalmente. As inscrições geradas são
repassadas ao contador para que o mesmo possa calcular os impostos e folha de
pagamento da empresa.
8.1 Recorte alagoano
No período de 2007 a 2015, houve um crescimento significativo no número de
MPEs em Alagoas e em sua participação no total de empresas no estado. Dessa
forma foi relatado no estudo realizado em 2016, pela Secretaria de Estado do
Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) de Alagoas, que as MPEs do estado
seguem o aumento nacional de formalização de negócios. Facilitada pela atuação
do Simples Nacional, o crescimento em Alagoas passou de 43.345 MPEs em 2007
para 143.050 em 2015. Representando 96,6% do total de empresas ativas do
estado. Alagoas se destaca por ter um ambiente extremamente desburocratizado
para a formalização das MPEs, se comparado aos demais estados do país, segundo
estudo da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios (Redesim), a taxa de sobrevivência destas empresas
alagoanas é de 78% uma das maiores do Brasil, sendo maior até que a média
nacional que é de 76%.
Algumas instituições como Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e
Turismo (Sedetur), Junta Comercial do Estado de Alagoas (Juceal), Agência de
Fomento de Alagoas (Desenvolve), entre outras. Trabalham oferecendo suporte ao
desenvolvimento das micro e pequenas empresas, seja disponibilizando crédito,
realizando cursos de capacitação e qualificação da mão de obra ou desenvolvendo a
cultura empreendedora no estado. O incentivo desses órgãos citados acima é um
dos fatores que contribuem de forma positiva para o aumento da taxa de
sobrevivência das MPEs alagoanas.
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8.2 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Atua em Alagoas assim como em todo o país com a missão de fortalecer a
economia nacional, promovendo a competitividade e o desenvolvimento sustentável
dos pequenos negócios. O Sebrae/AL, criado em 1990, exerce um papel de apoio
ao poder público junto as MPEs, ainda assim, mantém a sua natureza de entidade
privada tendo como principal fonte de receita a contribuição social paga pelas
médias e grandes empresas – uma alíquota de 0,3% sobre suas folhas de
pagamento. A empresa possui programas que são destaques, como:


Programa negócio a negócio - que através de seus agentes de orientação
empresarial, realizam visitas nas empresas que solicitam esse serviço, a fim
de gerar um diagnóstico com relação a organização, mercado, operações e
finanças. E então propõe ações de melhorias para o desenvolvimento do
pequeno negócio.



Programa do agente local de inovação - Criado em conjunto com o Conselho
Nacional de Pesquisa (CNPq) visa estabelecer continuadamente ações de
inovação nas empresas, no âmbito de gestão empresarial, melhoria de
produtos ou processos, de melhores formas organizacionais e ainda da
identificação de novos nichos de mercado, para que estas se mantenham
competitivas no mercado.



Programa educação empreendedora - Nasceu com o objetivo principal de
disseminar a cultura empreendedora entre os jovens, onde o Sebrae faz um
trabalho junto aos alunos do ensino fundamental, médio, técnico e superior,
buscando incluir conteúdos de empreendedorismo em seus currículos, por
meio de palestras, encontros, competições, cursos de curta duração, entre
outros.

8.3 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - Sedetur
A Sedetur através da Superintendência de Desenvolvimento Regional e
Setorial, é responsável direta por formular e implementar as políticas públicas de
apoio às micro e pequenas empresas do estado de Alagoas. Tem o propósito de
formular, articular e realizar ações que promovam o desenvolvimento regional e
setorial, através da inclusão produtiva e do estímulo ao empreendedorismo,
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buscando a sustentabilidade das MPEs no estado, a Sedetur aloca diversos projetos
nessa superintendência, tais como:


O Programa dos Arranjos Produtivos Locais (PAPL) - Em parceria com o
Sebrae/AL, acontece desde 2014, contemplando 82 municípios, beneficiando
micro e pequenos empreendedores no estado.



O programa artesanato brasileiro - É uma iniciativa do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), executado em
Alagoas pela Sedetur, buscando estimular o processo de transformação
econômica por meio do desenvolvimento das comunidades e de produtos
genuinamente nacionais, valorizando assim a cultura local.



O programa Compra Alagoas - É o programa estadual de compras
governamentais, instituído em 2012, tem como objetivo principal alavancar as
compras governamentais por meio das MPEs do estado. Segundo o decreto
ficou instituído que 30% das compras públicas do estado seriam feitas de
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno
porte alagoanas.

A

Sedetur

tem

duas

instituições

vinculadas

que

trabalham

no

desenvolvimento das MPEs alagoanas, são elas: Juceal e Desenvolve.

8.4 Junta Comercial do Estado de Alagoas - Juceal
Criada em 1893, visa garantir a publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia dos atos jurídicos de empresários, empresas e agentes do comércio.
Responsável pelos processos de abertura, alterações e baixa das empresas, o
órgão serve de ligação entre empresas e outros órgãos parceiros como Receita
Federal, Secretaria da Fazenda, Vigilância Sanitária, Instituto do Meio Ambiente
entre outros. A desburocratização para a abertura e baixa de uma empresa no
estado já citada antes, só foi possível graças aos esforços movidos pela Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios Redesim, que é administrada pela Juceal.
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8.5 Agência de Fomento de Alagoas - Desenvolve

A Agência de Fomento de Alagoas é uma instituição financeira, com a
regulação e supervisão de atividades realizada pelo Banco Central. Se destaca por
disponibilizar crédito para micro, pequenos e médios empreendedores. Desenvolve
projetos para formalizar e organizar pequenos negócios, levando à sustentabilidade
dos mesmos, e assim, promovendo o desenvolvimento econômico na região.
O engajamento dessas empresas no desenvolvimento de projetos para a
evolução continua das MPEs do estado é de certa forma um grande suporte, que
visa preparar os empreendedores para os desafios diários de manter um negócio,
independente do seu porte.
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9. HISTÓRIA DA MARCA FOCO DO PROJETO

A empresa não utilizou os serviços dos órgãos citados no capítulo anterior. A
legalização da mesma ocorreu através do envio dos documentos necessários pelo
contador para a junta comercial, que gerou o registro da microempresa Neide
Restaurante e Pizzaria.
Em 1992, Neide Maria, como era conhecida, com suas duas filhas, Rosineide
França dos Santos, 6 anos, e Rosicleide França dos Santos, 7 anos. Recebe a
chave da sua casa e chega ao conjunto habitacional Margarida Procópio,
pertencente ao município de Satuba, em Alagoas. Como o bairro Forene estava no
início de sua habitação e Dona Neide por ser mãe solteira e não ter uma renda
suficiente para manter sua família, sentiu a necessidade de investir em um negócio
para assim, complementar sua renda, ao perceber a carência na hora de fazer suas
compras de gêneros alimentícios na região, ela decidiu abrir uma mercearia, então
construiu um pequeno espaço ao lado de sua casa e deu início ao seu primeiro
empreendimento, onde passou a vender cereais, enlatados, carnes frescas, aves
abatidas, produtos de limpeza, higiene pessoal, entre outras variedades de produtos.
Dessa forma, a mesma sempre com simplicidade e carisma conquistou
bastantes clientes no bairro e conseguiu manter a sua família por oito anos, com a
renda desse pequeno comércio. Nesse período o bairro se desenvolveu, e junto a
isso outras mercearias surgiram, com um poder de compra e competitividade ainda
maior diminuindo assim o fluxo de clientes em seu estabelecimento, uma vez que os
outros conseguiam ter preço menor e uma maior variedade de produtos o que levou
Dona Neide a fechar a mercearia pois, já não conseguia competir com seus
concorrentes na região.
Com isso, no ano 2000 Dona Neide abriu um pequeno bar onde
comercializava além de bebidas alcoólicas, petiscos como: feijoada, galinha guisada,
carnes, entre outros, conquistando mais uma vez um público fiel. Houve um
momento que a mesma precisou ampliar o pequeno espaço para atender melhor o
aumento de clientes que vinham frequentando o seu estabelecimento. Depois de
algum tempo pôs música ao vivo nos finais de semana e isso só alavancou o seu
negócio. Nesse período Neide casou-se com Araújo Batista e a família então
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cresceu. Ela ficou muito conhecida no bairro por sua deliciosa feijoada que passou a
ser o carro chefe dos petiscos. Nesse mesmo período ao começar a frequentar uma
igreja evangélica decide não trabalhar mais com bebidas alcóolicas, então percebeu
a oportunidade de manter somente um restaurante.
Com isso, em 2007 nasce o restaurante da Neide, onde passou a fornecer
quentinhas e prato feito (PF). Ao visitar o restaurante para almoçar, uma funcionária
da usina Utinga Leão situada no município de Rio Largo, Alagoas, convidou Neide
para fornecer quentinhas aos funcionários da usina, ela aceitou a proposta e
começou a fornecer as quentinhas no horário de almoço para em média 200
(duzentos) funcionários. A partir daí ela foi notificada a melhorar sua estrutura da
cozinha para cumprir as normas de higiene solicitadas pela Vigilância Sanitária e
assim se adequar as exigências da legislação. Com isso Neide passou a ser
pioneira no bairro em fornecimento de quentinhas/almoço, fazendo o pequeno
restaurante crescer, alcançando um lucro maior para investir em mais materiais e
mão de obra.
Rosicleide filha mais velha de Neide e estudante de contabilidade, ajudou
sua mãe a regularizar o negócio, assim como os funcionários, que foram registrados.
Padronizou fardamentos, folgas, implantação de sistema para cadastro dos clientes,
entre outras mudanças. Com um espaço físico pequeno e em uma localização não
tão favorecida, o restaurante funcionou por mais de 10 anos e em 2013 Neide
adquiriu um terreno na pista principal do bairro e aos poucos foram construindo, na
medida do possível, o novo espaço que abrigaria o restaurante. Nesse período da
construção, a filha mais nova de Neide, visando uma estrutura confortável e bem
localizada realizou um estudo de mercado na região para fazer com que aquela
ótima estrutura não ficasse ociosa sendo utilizada apenas no horário do almoço e a
noite sem uso. Com o estudo, pôde perceber a carência no seguimento de pizzarias
na região, onde na época só existiam duas que só atendiam através do delivery19.
Rosineide então decidiu abrir uma pizzaria no estabelecimento no turno da noite,
junto ao seu esposo Alessandro, especializou-se em um curso de pizzaiolo e foram
em busca de equipamentos para a pizzaria. Durante este período a obra ficou pronta
e em 26 de dezembro de 2016 foi inaugurado o novo espaço físico e agora com
mais um seguimento, o restaurante agora passa a ser Neide Restaurante e Pizzaria.
19

Entrega em domicílio.
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Hoje Neide gera mais de 21 empregos direto e continua responsável pela
cozinha. Rosicleide está responsável por todo parte burocrática do restaurante e
Rosineide responsável pela pizzaria. Hoje, a feijoada é o carro chefe do restaurante,
que dispõe de um self-service sem balança e um cardápio repleto de opções. A
pizzaria por sua vez, com pouco mais de um ano é vista como referência no bairro
em qualidade, organização e melhor atendimento.
A seguir será descrito no quadro 3 a missão, visão e valores que a empresa
utiliza atualmente exposto em seu estabelecimento e em suas redes sociais.

Quadro 3 - Missão/Visão/Valores da empresa objeto de estudo.

MISSÃO

VISÃO
VALORES

Dispor de excelência na prestação de serviços e oferecer qualidade
nos produtos, entendendo que a satisfação e fidelização do cliente é
o melhor negócio.
Ser referência em atendimento e qualidade gastronômica na parte
alta da cidade.
Servir com excelência, oferecendo qualidade e respeito mútuo.
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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10. PESQUISA COM O PÚBLICO-ALVO DA MARCA

Considerando as análises das informações coletadas após a aplicação de um
questionário contendo dose (12) questões em linguagem simples para melhor
compreensão das pessoas pesquisadas. Esses foram aplicados durante o período
de 30 dias no local que comporta a empresa objeto de estudo do presente trabalho.
O estudo teve por objetivo geral mensurar o grau de satisfação dos clientes da
microempresa, para trabalhar melhor o marketing da empresa e manter uma
melhoria contínua, assim como, desenvolver uma campanha para veiculação
durante um (1) mês antes do Natal. O método e técnica de coleta de dados
ocorreram através de pesquisa de natureza qualitativa de cunho exploratório e
levantamentos bibliográficos e de natureza quantitativa de múltipla escolha, sendo
realizada de forma individual, aplicada em uma amostra de 216 pesquisados, sendo
144 clientes do restaurante e 72 clientes da pizzaria, totalizando 40% do total de
clientes mensal do estabelecimento.
Quadro 4 - Tamanho da amostra e total de clientes entrevistados.

_
Restaurante
Pizzaria

Média semanal
360
180

Amostra
40%
40%

Total entrevistado
144
72

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Os resultados da pesquisa auxiliaram na definição do público-alvo, das suas
exigências e outras diversas informações que irão contribuir para a melhoria
contínua do empreendimento e da comunicação do mesmo. Entre as opiniões
coletadas, estão comentários sobre o ambiente considerado quente durante a tarde
quando funciona o restaurante, a resolução já está sendo providenciada com a
instalação de algumas placas solares e climatização do espaço. Contando também
com comentários que expressam total satisfação do atendimento recebido no local e
a melhor feijoada da região, que é feita desde o princípio exclusivamente pela Dona
Neide (proprietária do estabelecimento). O material investigado norteou a
elaboração das peças de propaganda, que serão utilizadas durante o mês que
antecede o período natalino com o intuito de atingir os objetivos da empresa.
A seguir, serão apresentados os resultados dos questionários da pesquisa em
gráficos:
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10.1 Pesquisa de satisfação (Restaurante)
Gráfico 1 - É a sua primeira vez aqui no restaurante?

1. É a sua primeira vez aqui no restaurante?
10%
24%

SIM
NÃO
NÃO RESPONDEU

66%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se estavam no restaurante pela primeira vez, 35
pessoas assinalaram que sim, 94 pessoas assinalaram que não e 15 pessoas não
responderam a questão.
Gráfico 2 - Como conheceu?

2. Como nos conheceu?

3%
3%
9%
11%

74%

AMIGO
OUTRO
PANFLETO
INTERNET
NÃO RESPONDEU

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados como conheceram o restaurante, 107 pessoas
assinalaram amigos, 16 pessoas assinalaram outro, 13 pessoas assinalaram
internet, 4 pessoas assinalaram panfletos e 4 pessoas não responderam a questão.
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Gráfico 3 - O que achou do ambiente?

3. O que você achou do nosso
espaço/ambiente?
4%

42%

BOM
OTIMO
REGULAR

54%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados sobre o que acharam do ambiente do estabelecimento,
78 pessoas assinalaram ótimo, 61 pessoas assinalaram bom e 5 pessoas
assinalaram regular.
Gráfico 4 - Cite opções que mais gosta no cardápio.

4. Caso já tenha feito alguma refeição aqui,
cite uma ou mais opções do nosso cardápio
que você mais gosta?
3%
2%
2%
4%
2%
6%
2%
2%
2%
4%
6%

10%

53%

2%

FEIJOADA
FIGADO ACEBOLADO
BUCHADA
SURURU NO COCO
CAMARÃO
LASANHA
PURÊ
RABADA
CARNE AO MOLHO
CHAMBARIL
ARROZ A GREGA
FEIJÃO TROPEIRO
FRANGO A MILANEZA
NÃO RESPONDEU

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando convidados a citar uma ou mais opção do cardápio que mais gosta,
77 pessoas citaram feijoada, 3 pessoas responderam fígado, 9 pessoas
responderam buchada, 6 pessoas responderam sururu no coco, 4 pessoas
responderam camarão, 4 pessoas responderam lasanha, 4 pessoas responderam
purê, 9 pessoas responderam rabada, 4 pessoas responderam carne ao molho, 6
pessoas responderam chambaril, 4 pessoas responderam arroz à grega, 3 pessoas
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responderam feijão tropeiro, 5 pessoas responderam frango à milanesa, 15 pessoas
não responderam a questão.

Gráfico 5 - Pode sugerir um prato que sentiu falta no cardápio?

5. Caso sinta-se à vontade, pode sugerir um prato
especifico que sentiu falta em nosso cardápio.
2%

2%

2%
4%

FILÉ A PARMEGIANA

2%
2%

BANANA CARAMELIZADA
CHARQUE
CARNE NA BRASA
SARAPATEU
PEIXADA

76%

NÃO RESPONDEU

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando convidados a sugerir um prato que sentiram falta no cardápio, 118
pessoas

não

responderam

a

questão,

20

pessoas

responderam

banana

caramelizada, 20 pessoas responderam charque, 6 pessoas responderam carne na
brasa, 20 pessoas responderam sarapatel, 20 pessoas responderam peixada.

Gráfico 6 - Como avalia o atendimento?

6. Como você avalia o nosso atendimento?

40%
BOM

60%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

EXCELENTE
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Quando perguntados sobre o que acharam do atendimento, 87 pessoas
assinalaram excelente e 57 pessoas assinalaram bom.

Gráfico 7 - Sabia que funcionamos com pizzaria no turno da noite?

7. Sabia que também funcionamos como pizzaria
no turno da noite?

50%

50%

SIM

NÃO

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se sabiam do funcionamento como pizzaria no turno da
noite, 72 pessoas assinalaram sim e 72 pessoas assinalaram não.
Gráfico 8 - Já experimentou nossa pizza?

8. Você já experimentou a nossa pizza?

18%

SIM

82%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

NÃO
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Quando perguntados se já tinham experimentado a pizza, 72 pessoas
assinalaram sim e 72 pessoas assinalaram não.

Gráfico 9 - Se já experimentou, como a classificaria?

9. Caso já tenha experimentado, a classificaria
como:

20%
EXCELENTE

10%

BOM
NÃO RESPONDEU

70%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se já experimentaram a pizza e como a classificariam,
101 pessoas não responderam, 29 pessoas assinalaram excelente, 15 pessoas
assinalaram não.
Gráfico 10 - Já pediu no delivery?

10. Já fez pedidos pelo nosso delivery?

18%
SIM

NÃO

82%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se já fizeram pedidos no delivery, 26 pessoas
assinalaram sim e 118 pessoas assinalaram não.
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Gráfico 11 - Classifique o tempo de entrega.

11. Classifique o tempo de entrega do delivery em:

14%

3%
3%
2%

RÁPIDO
SATISFATÓRIO
PODE MELHORAR
DEMORADO
NÃO RESPONDEU

78%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados sobre o tempo de entrega do delivery, 20 pessoas
assinalaram rápido, 6 pessoas assinalaram satisfatório, 6 pessoas assinalaram pode
melhorar, 4 pessoas assinalaram demorado e 127 pessoas não responderam a
questão.
Gráfico 12 - Indicaria o restaurante?

12. Você indicaria o nosso restaurante para um
amigo(a)?

SIM

100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se indicariam o restaurante para um amigo, todos
assinalaram sim.
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10.2 Pesquisa de satisfação (Pizzaria)
Gráfico 13 - É a sua primeira vez aqui na pizzaria?

1. É a sua primeira vez aqui na Pizzaria?
0

24%

SIM

NÃO

76%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se estavam na pizzaria pela primeira vez, 17 pessoas
assinalaram que sim e 55 pessoas assinalaram que não.
Gráfico 14 - Como conheceu?

2. Como nos conheceu?
0

5%

14%
AMIGO
OUTRO

10%

PANFLETO

71%

INTERNET

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados como conheceram a pizzaria, 51 pessoas assinalaram
amigos, 8 pessoas assinalaram outro, 9 pessoas assinalaram internet e 4 pessoas
assinalaram panfletos.
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Gráfico 15 - O que achou do ambiente?

3. O que você achou do nosso espaço/ambiente?
5%

41%

BOM
OTIMO
REGULAR

54%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados sobre o que acharam do ambiente do estabelecimento,
39 pessoas assinalaram ótimo, 30 pessoas assinalaram bom e 3 pessoas
assinalaram regular.
Gráfico 16 - Cite os sabores que mais gosta do cardápio.
CALABRESA

4. Cite os sabores das pizzas do nosso
cardápio que você mais gosta?

FRANGO
FRANGO C/ CATUPIRY
CARNE DE SOL

1% 1%
1%
1%

PORTUGUESA

1%
6%

6%

DELICIA DE ABACAXI
QUATRO QUEIJOS
CAMARÃO

24%

1%

PESUNTO

1%
1%

QUEIJO
CHOCOLATE

3%

CATUPIRELA

3%

FRANGO C/ BACON

3%

CAIPIRA

3%

16%
4%

MUSSARELA
MISTA
BACON

BANANA C/ QUEIJO

6%
7%

11%

TODOS
NÃO RESPONDEU

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando convidados a citar uma ou mais sabores de pizzas que mais gosta,
17 pessoas citaram calabresa, 12 pessoas responderam frango, 8 pessoas
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responderam frango com catupiry, 5 pessoas responderam carne de sol, 4 pessoas
responderam portuguesa, 3 pessoas responderam delicia de abacaxi, 2 pessoas
responderam quatro queijos, 2 pessoas responderam camarão, 2 pessoas
responderam presunto, 2 pessoas responderam queijo, 2 pessoas responderam
chocolate, 1 pessoa respondeu catupirela, 1 pessoa respondeu frango com bacon, 1
pessoa respondeu caipira, 1 pessoa respondeu mussarela, 1 pessoa respondeu
mista, 1 pessoa respondeu bacon, 1 pessoa respondeu banana com queijo, 4
pessoas responderam todos, 3 pessoas não responderam a questão.

Gráfico 17 - Cite sabores que sentiu falta no cardápio.

5. Caso sinta-se à vontade, pode sugerir um sabor
especifico que sentiu falta em nosso cardápio.

SORVETE
CHARQUE
SALADA DE FRUTAS

18%

TOSCANA

7%
5%

54%

MILHO VERDE C/
CATUPIRY
BORDA DE COXINHA

5%

2% 2% 5%

CHOCOLATE C/
MORANGO
LOMBO

NÃO RESPONDEU

2%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando convidados a sugerir um sabor especifico que sentiram falta no
cardápio, 13 pessoas responderam sorvete, 5 pessoas responderam charque, 4
pessoas responderam salada de fruta, 4 pessoas responderam toscana, 1 pessoa
respondeu chocolate com morango, 4 pessoas responderam lombo, 1 pessoa
respondeu milho verde com catupiry, 1 pessoa respondeu borda de coxinha e 39
pessoas não responderam a questão.
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Gráfico 18 - Como avalia o atendimento?

6. Como você avalia o nosso atendimento?
7%

27%

BOM
EXCELENTE
REGULAR

66%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados sobre o que acharam do atendimento, 47 pessoas
assinalaram excelente, 20 pessoas assinalaram bom e 5 pessoas assinalaram
regular.

Gráfico 19 - Sabia que funcionamos com restaurante no horário do almoço?

7. Sabia que também funcionamos como
restaurante no horário de almoço?

10%

SIM
NÃO

90%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se sabiam do funcionamento como restaurante no turno
da tarde, 65 pessoas assinalaram sim e 7 pessoas assinalaram não.
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Gráfico 20 - Já almoçou no restaurante?

8. Você já almoçou em nosso restaurante?

SIM

37%

NÃO

63%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se já tinham almoçado no restaurante, 45 pessoas
assinalaram sim e 27 pessoas assinalaram não.

Gráfico 21 - Se já almoçou no restaurante, como classificaria a comida?

9. Caso já tenha experimentado a comida do
restaurante, a classificaria como:

5%

15%
BOM

5%

EXCELENTE

51%

PODE MELHORAR
REGULAR
NÃO RESPONDEU

24%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados como classificariam a comida do restaurante, caso já
tivessem experimentado, 37 pessoas assinalaram bom, 17 pessoas assinalaram
excelente, 4 pessoas assinalaram pode melhorar, 4 pessoas assinalaram regular, 11
não responderam a questão.
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Gráfico 22 - Já pediu no delivery?

10. Já fez pedidos pelo nosso delivery?

SIM

39%

NÃO

61%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se já fizeram pedidos no delivery, 44 pessoas
assinalaram sim e 28 pessoas assinalaram não.

Gráfico 23 - Classifique o tempo de entrega do delivery?

11. Classifique o tempo de entrega do delivery
em:

24%

17%

RÁPIDO
SATISFATÓRIO
PODE MELHORAR

10%

DEMORADO

10%

39%

NÃO RESPONDEU

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados sobre o tempo de entrega do delivery, 12 pessoas
assinalaram rápido, 28 pessoas assinalaram satisfatório, 8 pessoas assinalaram
pode melhorar, 8 pessoas assinalaram demorado e 17 pessoas não responderam a
questão.
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Gráfico 24 - Indicaria a pizzaria?

12. Você indicaria a nossa pizzaria para um
amigo(a)?

SIM

100%

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Quando perguntados se indicariam a pizzaria para um amigo, todos
assinalaram sim.
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11. PROPOSTA DE AÇÃO DE COMUNICAÇÃO
O projeto acadêmico aqui apresentado teve como objetivo entender e
demonstrar a importância das técnicas do marketing e dos planejamentos de
comunicação para assim, utilizar de forma assertiva essas ferramentas, visando a
elaboração de peças publicitárias para a empresa Neide Restaurante e Pizzaria
objeto de estudo deste projeto de conclusão.
O objetivo da empresa com a campanha sugerida é a prospecção e
fidelização de clientes ativos, para com isso aumentar o faturamento médio entre
10% e 20%. Serão utilizadas as seguintes mídias para veiculação da campanha:
outdoor, panfleto, spot e mídia social como o Instagram, plataforma mais utilizada
pela empresa para divulgar seus produtos e serviços. Em virtude disso, foram
elaboradas peças para serem impulsionadas em rede social (Instagram).
Foi desenvolvido e aplicado um questionário no estabelecimento que
direcionou a produção das peças, pois apresentaram com mais precisão o públicoalvo dos segmentos que a empresa trabalha, bem como suas preferências. Os
consumidores vão de jovens a adultos. As peças tiveram como foco apresentar o
sorteio que será realizado pela empresa no mês de dezembro, mais precisamente
no dia vinte e três (23). O prêmio oferecido trata-se de uma ceia de natal que conta
com: um peru recheado, uma porção de arroz à grega, uma salada, uma lasanha
média, uma farofa, um espumante, duas pizzas, cinco mini pudins, um bolo e suco
cítrico.
As cores usadas na tipologia das peças desenvolvidas são: azul que
representa calma e confiança; verde que está comumente associada à saúde e
tranquilidade; bem como o branco que transmite paz, harmonia e pureza e o
amarelo que representa otimismo, alegria e prosperidade. Esses aspectos são
representativamente familiares. Foi utilizada uma imagem desfocada que apresenta
uma família reunida à mesa, para dessa forma, compor o background 20 das peças

20

É uma palavra em inglês que pode ter vários significados, em comunicação é descrito como
um pano de fundo, ou seja, alguma coisa que está em segundo plano, mas que é perceptível. Fonte:
https://www.significados.com.br/background/Acesso em: 09/11/2018 às 9 horas.

60

desta campanha. As fontes utilizadas foram: para o título da campanha Alehouse 21
e para as descrições Avenir Next22.
Vale ressaltar que com está ação a empresa irá alcançar maior visibilidade,
tanto na rede social, como nas ruas do bairro onde a mesma está situada. Dessa
forma, espera-se uma multiplicação no fluxo de clientes. Alguns caminhos possíveis
na estratégia de comunicação serão apresentados a seguir:

1. Spot - A criação de um spot 48” – anúncio de áudio – para levar informações
sobre a campanha aos moradores do bairro Forene e de bairros vizinhos,
através de uma motocicleta de som, o investimento nesse tipo de mídia é baixo,
somente R$ 15,00 (quinze reais) por hora. O que é uma vantagem, tendo em
vista que a região obteve um grande crescendo nos últimos anos, a moto
consegue chegar a todos os lugares do bairro, possibilitando uma grande
cobertura na área durante os dias da campanha. Serão utilizados 24 (vinte e
quatro) dias de divulgação, distribuídas de segunda a sábado sendo 1 (uma
hora) por dia. Somando um total de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).
2. Panfletos - Sugerir também a Impressão de panfletos no tamanho 10x15cm –
Esse tipo de mídia é uma boa estratégia, pois tratar-se de um baixo custo na
confecção e distribuição, se bem realizado há um retorno muito positivo, seriam
impressos panfletos frente e verso 10x15cm. Onde a frente estamparia a
imagem principal da campanha com assinatura da empresa e o verso estará o
regulamento da campanha. Serão impressos um total de 5.000 (cinco mil)
panfletos e distribuídos por 4 (quatro) finais de semanas (sábados) seguidos em
pontos estratégicos do bairro. Somando um total de R$ 480,00 (quatrocentos e
oitenta reais) incluindo impressão e distribuição.
3. Instagram – Hoje, pode-se considerar que as redes sociais transformaram-se
em um cartão de visita digital, pois é nesta que vários seguimentos fidelizam e
conquistam seus clientes, de forma rápida e bem mais econômica se comparada
21

My fonts. Disponível em: <https://www.myfonts.com/fonts/kimmy/evanstonalehouse/licensing.html>. Acesso em: 09/11/2018 às 10h.
22
Fontes.com. Disponível em: <https://www.fonts.com/font/linotype/avenir-next/licenses>. Acesso em:
09/11/2018 às 13h.
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a outros meios. O Instagram é atualmente a rede social mais utilizada pelo
estabelecimento, sendo assim confeccionou-se uma peça para ser publicada no
feed23 e outra para stories24. Seguindo a mesma linha das outras peças. Para ter
um resultado positivo será feito o impulsionamento da publicação do feed no
período de trinta dias, Com o investimento de R$ 60,00 (sessenta reais). Com
este investimento no Instagram pode-se ter um alcance estimado de 2.400 a
4.200 pessoas por dia durante um mês. Podendo assim ter aproximadamente
de 42 a 80 visitas no perfil da Neide Restaurante e Pizzaria durante esse tempo.
Assim podendo atrair novos clientes com a promoção.
4. Outdoor – será utilizado também um outdoor pois o mesmo atinge diversas
camadas sociais e se bem escolhido sua praça é possível direcionar a
campanha ao seu principal público. É também um tipo de mídia que possui um
resultado positivo na campanha publicitária, porque além de divulgar, reforça
abundantemente a marca ou produto anunciado, e pode comunicar uma
mensagem de maneira praticamente instantânea. O outdoor utilizado será o que
fica localizado na pista principal de acesso ao bairro num período de duas
semanas, (14 dias) de 05 de dezembro a 19 de dezembro de 2018, tendo um
custo total entre produção e veiculação de R$ 900,00 (novecentos reais).
5. Banner e Adesivo – mídia interna serão confeccionados um banner, com
medidas de 50cm x 1m, ilustrando o regulamento da promoção. O adesivo terá
medidas de 2m x 1m e ilustrará a peça principal da campanha. O valor do
investimento nessa mídia será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A microempresa Neide Restaurante e Pizzaria disponibilizou uma verba total
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a produção e veiculação das peças que
compõem esta campanha. Sendo utilizado para a realização da ação um total de R$
1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).

23

O termo Feed vem do verbo em inglês "alimentar". Na internet, Feeds são usados para que um
usuário de internet possa acompanhar os novos artigos e demais conteúdo de um site ou blog. [...]
Disponível em: <https://www.dicionarioinformal.com.br/feed/>. Acesso em: 08/11/2018 às 8h.
24
Histórias, Sua principal característica é dar aos usuários a possibilidade de criarem vídeos curtos,
que desaparecem depois de 24 horas da sua publicação. [...] Disponível em:
<https://postcron.com/pt/blog/instagram-stories/>. Acesso em: 08/11/2018 às 9h35min.
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11.1 Peças elaboradas para a microempresa Neide Restaurante e Pizzaria
11.1.1 Peças para Instagram
Figura 6 – Instagram Feed.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
Figura 7 – Instagram Stories.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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11.1.2 Exemplo de aplicação da peça
Figura 8 - Aplicação feed Instagram.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

11.1.3 Exemplo de aplicação em outdoor
Figura 9 – Outdoor.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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11.1.4 Exemplo de aplicação em Panfleto 10cm x 15cm frente e verso
Figura 10 – Panfleto.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

11.1.5 Exemplo de aplicação em adesivo 2m x 1m (Mídia interna)
Figura 11 - Adesivo 2m x 1m.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Figura 12 - Banner 50cm x 1 m.

Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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11.1.6 Texto para o spot
Produto: Neide Restaurante e Pizzaria. Tempo: 48’’.
Quadro 5 - Texto do spot.

Locução

Técnico

Tempo

Musica Natalina

3’’

Masculino: Já imaginou você
ganhando uma ceia de natal para
reunir a família no dia 24 de
dezembro.
Feminino: A Neide restaurante e
pizzaria vai sortear no dia 23 de
dezembro uma saborosa ceia, para
um cliente sortudo.

7’’

Masculino: Consumindo a partir de
Trinta reais em nosso estabelecimento
ou pelo nosso delivery você recebe
um cupom para concorrer.

9’’

Feminino: Vem pra Neide saborear
nossa comida regional ou nossas
pizzas.
Feminino: Vem pra Neide

5”

8’’

2’’
6”

Masculino: Estamos localizados na av.
José Manhães Número três, de fronte
ao cartório.
Masculino: Consulte regulamento no
local ou em nossas redes sociais.

5’’
Música Natalina

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

3”
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados apresentados no presente trabalho acadêmico, concluise que o marketing através de suas inúmeras ferramentas utilizadas para gestão,
consegue auxiliar a publicidade no desenvolvimento das atividades comunicacionais
de uma empresa, seja essa de grande ou pequeno porte. Nota-se claramente a
importância da utilização dos planejamentos de marketing e de comunicação, uma
vez que esses quando preparados corretamente, servem para nortear decisões no
âmbito que compreende os processos de produção e veiculação de uma campanha
publicitária.
As técnicas de marketing e planejamento, foram aplicadas neste projeto
usando como objeto de estudo a microempresa Neide Restaurante e Pizzaria que
atua no ramo alimentício desde o ano 2000. As informações coletadas serviram
para conduzir a elaboração das peças apresentadas no desenvolvimento desse
projeto, tendo em vista a divulgação da empresa por meio da realização de um
sorteio, tendo como premiação uma ceia de Natal.
Para o aprimoramento da ação planejada, levou-se em consideração (1) o
capital disponível pela empresa para investimento em comunicação (publicidade e
propaganda); (2) o comércio onde ela está inserida e (3) a aplicação de uma
pesquisa com seus clientes, para coletar informações pertinentes a empresa,
produtos e serviços.
Toda via, o objetivo deste trabalho acadêmico foi ratificar a importância da
utilização do planejamento para uma microempresa e com isso deixar claro que não
é preciso ser uma grande corporação, para preparar e fazer uso de forma correta de
um planejamento de marketing e/ou de comunicação, visto todos os benefícios que
o mesmo proporciona ao negócio que o emprega de modo conveniente.
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