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RESUMO

SCHMIDT Júnior, Aroldo João. Plano estratégico de marketing para a pizzaria
Solopizza. 90 f. Trabalho de Conclusão de Estagio (Graduação em Administração),
Curso de Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007.

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo geral de elaborar um plano estratégico de
marketing para a pizzaria Solopizza, a fim de detectar as principais estratégias e ações
de marketing que a empresa deve adotar para continuar atuante e competitiva no
mercado, consolidando-se como um referencial no ramo de fast food de comida italiana
na região da Grande Florianópolis. Em relação à metodologia utilizada, quanto aos fins,
a pesquisa caracterizou-se por ser exploratória e descritiva. Quanto aos meios, foi
bibliográfica, documental e de campo. Para coleta de dados, visando obter informações
dos ambientes externo, consumidor e interno da organização, foi utilizada a entrevista
não estruturada, a observação direta e a pesquisa documental, feitas durante o segundo
semestre do ano de 2007. Iniciou-se o trabalho com a elaboração de um referencial
teórico que assuntou temas relacionados com a preparação de um piano de marketing.
Na seqüência, realizou-se o estudo de caso, com a apresentação da história da Solopizza,
bem como a avaliação da situação atual de marketing e a análise ambiental da empresa,
que possibilitou a elaboração da matriz SWOT contendo as forças, fraquezas,
oportunidade e ameaças relacionadas à organização. Foi destacado que a Solopizza
possui produtos diferenciados, preços competitivos e localização privilegiada das lojas
que estão estabelecidas em tradicionais shoppings da Grande Florianópolis, o que faz a
empresa ser bastante conhecida na região. Porém, detectou-se como desvantagem que o
ramo de alimentação é de fácil penetração no mercado, tem concorrência acirrada, a
empresa carece de novidades de produtos no cardápio, existem pequenas variações na
padronização dos itens servidos e possui certa dificuldade em comunicar aos clientes as
características dos seus produtos tradicionais italianos. Por conseguinte, foram propostas
estratégias e ações para que a meta do trabalho fosse alcançada, através dos seguintes
objetivos de marketing: adotar novidades no cardápio com inclusão de novos produtos;
melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados; adequar a promoção dos
produtos da Solopizza; e intensificar e explorar mais a Garantia de Total Satisfação da
empresa.
-
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema

0 advento da pizza remonta A idade média. Esta iguaria, tão apreciada
mundialmente, teve um processo gradativo de evolução ao longo dos séculos e é quase
certo que as culturas mediterrAnicas merecem

o crédito da sua criação. Registros

históricos sugerem que no antigo Egito, Grécia e Roma comiam-se alimentos muito
parecidos com a massa de pizza. Contudo, foi em Nápoles, comuna situada no sul da
Italia, onde se originou a pizza na versão como é conhecida atualmente. Desde o século
XVI, a especialidade era consumida para saciar a fome dos mais pobres, que colocavam
sobre um disco de massa ingredientes comuns da região: alho, ervas, óleo

e sal,

resultando num alimento nutritivo, apetitoso e prático: bastava dobrar a massa e comer.
Posteriormente, no decorrer do século XVIII acrescentou-se o tomate, descoberto na
América, tornando a pizza mais colorida, perfumada e atraente (Pizza Mondo, 2007).
Com o tempo, a pizza foi sendo incrementada e os ingredientes utilizados para
cobrir a massa sofisticaram-se. Mais tarde surgiram as pizzarias, estando entre elas a
primeira que se tem registro: a Port'Alba. Fundada no ano de 1830, em Nápoles, a
localidade era ponto de encontro de artistas famosos da época, como alude a Associação
da Verdadeira Pizza Napolitana (2007).
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Figura 01: Antiga Pizzaria Port'Alba, Nápoles. Italia.
Fonte: Associação da Verdadeira Pizza Napolitana (2007).

A multiplicação de pizzarias pela Italia contribuiu para difundir a pizza nesse
pais e depois em todo o mundo, principalmente nas regiões que receberam imigração
italiana, como é o caso do Brasil, onde se pode citar a cidade de São Paulo, que possui
um grande número de imigrantes italianos e, consequentemente, de pizzarias.
Na regido da Grande Florianópolis, não é diferente. Existe uma numerosa
quantidade de pizzarias, oferecendo variados tamanhos de pizzas, sabores e maneiras
diferentes de servir: redondas, retangulares ou vendidas em metro. Há pizzarias que so
entregam em domicilio, outras só servem no seu estabelecimento, sem trabalhar com
tele-entrega. Umas procuram seguir a tradição, utilizando ingredientes típicos da
culinária italiana, entre eles: polpa de tomates, queijo mussarela, aliches e azeite de

oliva. Outras fazem a combinação que a criatividade permitir, utilizando produtos que na
Italia, pais origem da pizza, não se emprega como: milho e ervilha; ou modos de preparo

da massa não-tradicionais, como massas doces feitas com chocolate. Dentro desta
variedade de ofertas de pizzas, cada pizzaria procura ter o seu diferencial, garantindo
sua clientela e a continuidade do seu negócio.
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É neste ambiente que esta situada a empresa objeto de estudo do presente
trabalho, a pizzaria Solopizza, presente no mercado desde 1988. Pioneira no negócio de
fast food de comida italiana na regido da Grande Florianópolis, nos últimos cinco anos,
-

a empresa tem direcionado seus esforços visando tornar-se preparada para um processo
de expansão das suas atividades. Para que essa expansão aconteça, a empresa necessita
permanecer atuante e competitiva no seu ramo de atuação.
A elaboração de um plano estratégico de marketing vem ao encontro dessa visão.
Nele buscar-se-á descrever quais as melhores ações mercadológicas a serem adotadas
para que a empresa atinja suas aspirações estratégicas.
Dentro do que foi exposto, o presente estudo visa responder a seguinte questão:
Quais as principais estratégias e Wes de marketing que a empresa deve adotar
para continuar atuante e competitiva no mercado, consolidando-se como um
referencial no ramo de fast-food de comida italiana na região da Grande
Florianópolis?

1.2 Objetivos

A seguir será apresentado o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos, os quais
orientarão o desenvolvimento do presente trabalho.

1.2.1 Objetivo geral
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O Objetivo Geral do trabalho consiste em elaborar um plano estratégico de

marketing para a pizzaria Solopizza.
1.2.2 Objetivos específicos

Para atingir

o

objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram

estabelecidos:

•

Realizar um diagnóstico organizacional da Solopizza;

•

Definir as metas e objetivos de marketing;

•

Determinar as estratégias de Marketing para a empresa;

•

Elaborar a metodolo gia de controle e avaliação dos resultados decorrentes.

1.3 Justificativa

Para que um estudo se justifique, de acordo com Castro (1978, p. 56), ele deve
ser original, importante e viável, sendo a análise dessas questões essencial pois, segundo
o autor, o tema escolhido precisa atender concomitantemente aos três critérios, sob risco

de fadar ao fracasso, caso falhe num deles.
A originalidade de um tema esta relacionada com a sua capacidade de
surpreender, lembrando que o fato de ser inédito não garante essa originalidade. A
elaboração de um planejamento de marketing para a Solopizza será de grande valor para
seus gestores, uma vez que trará à tona assuntos que proporcionarão vislumbrar a

situação atual do marketing na empresa e proporá ações para melhorar essa situação,
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além de detectar possíveis falhas existentes, sugerindo soluções para amenizá-las e/ou
solucioná-las.

A importância de um trabalho se da à medida que o assunto esteja ligado a
alguma questão que mobilize ou afete algum segmento substancial da sociedade, ou a
alguma questão teórica que mereça atenção na literatura. 0 presente estudo é de grande
valia para a organização e todos que estão ligados à sua atividade, como colaboradores e
fornecedores pois, já que propõe desenvolver estratégias para aperfeiçoar as atividades
de marketing da empresa, todos os envolvidos terão grande aprendizado ao fazer parte
desse processo.
Em relação à viabilidade, esta versa que a pesquisa deve ser completada
considerando-se os prazos, os recursos financeiros, a competência do pesquisador, a
disponibilidade de informações, a teoria existente e o apoio do orientador. 0 interesse
em ter um plano estratégico de marketing que norteará as ações na empresa para atingir
seus objetivos, torna este estudo viável, sendo que se tem disponibilidade de recursos
financeiros e tecnológicos, acesso a informações, dados da empresa disponiveis,
conhecimento necessário e tempo suficiente para que o trabalho seja feito.

Além da importância da análise dos critérios citados, o interesse pelo tema em
estudo 6 fundamental e garantirá o real comprometimento com o trabalho e a sua
realização.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta etapa tem o objetivo de apresentar o que já escreveram alguns autores sobre
o assunto abordado no decorrer deste estudo, a fim de aprofundar-se em temas

relacionados com a elaboraçao de um plano estratégico de marketing, o que auxiliará na
análise das informações obtidas e no desenvolvimento do projeto. Entre os autores

pesquisados destaca-se Ferrel et al., já que o presente trabalho segue o modelo de plano
de marketing apresentado no seu livro Estratégia de Marketing.

2.1 Planejamento estratégico de mercado

0 mercado tern corno uma das suas principais características a instabilidade.
demandando das organizações planejamento e uma estratégia de marketing adequada
para que seus objetivos sejam alcançados e seus clientes sintam-se realizados.
Para Cobra (1992, p. 87) o planejamento mercadológico é "um desenvolvimento
sistemático de ações programadas para atingir os objetivos da empresa através do

processo de análise, avaliação e seleção das melhores oportunidades".
No desenvolvimento de urna estratégia de marketing, é essencial assegurar que as
aptidões da empresa sejam ajustadas ao ambiente competitivo em que ela opera
atualmente e no futuro previsível. Para garantir isso, devem-se avaliar os pontos fortes e
fracos da empresa e as oportunidades e ameaças que ela enfrenta (HOOLEY;
SAUNDERS, 1996).
Uma empresa bem sucedida é a que sabe adaptar-se ao mercado, orientando para
esse o seu planejamento estratégico, desenvolvendo e mantendo um ajuste viável de seus

16

objetivos com suas habilidades e recursos, permanecendo em sintonia com as
oportunidades de um mercado que muda constantemente. 0 planejamento estratégico
tem como objetivo dar forma aos negócios e produtos de uma empresa, para que eles
possibilitem atingir os resultados almejados (KOTLER, 2000).
Segundo Ferrel et al. (2000, p. 19) a elaboração de um planejamento estratégico
de mercado começa com uma análise em profundidade dos ambientes interno e externo
da organização e engloba o estabelecimento da missão e das metas da empresa, a
estratégia corporativa, as metas e os objetivos de marketing e a estratégia de marketing.
O planejamento estratégico de marketing numa empresa visa orientar suas

estratégias e, para atingir esse objetivo, assume o papel de um plano de marketing
(COBRA, 1992).

2.2 Plano de marketing

0 plano de marketing é um relatório ou documento que apresenta as informações

detectadas no processo de planejamento e deve descrever amplamente a estratégia de
marketing a ser seguida, sendo o guia para a implementação, avaliação e o controle de
marketing. É um documento de ação e precisa estar em sintonia com o planejamento
estratégico de marketing da empresa (FERREL et al., 2000).

Nele devem estar identificadas formalmente as oportunidades que trarão mais
vantagem para a organização. É como um mapa que mostra A. empresa onde ela está indo
e como vai chegar aos objetivos de marketing, funcionando como um mecanismo de

orientação ao processo decisório de marketing (DOLABELA, 1999).
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Segundo Cobra (1992, P. 88) o plano de marketing "mostra como penetrar com

sucesso, obter e manter as posições desejadas nos mercados identificados (..) é a base
na qual os outros planos da empresa devem estar montados".

São inerentes a um plano de marketing: a obtenção de informações, análise dos
dados e informações, decisões, elaboração dos planos de ação, execução e controle,
sendo que em todas as fases é essencial obter informações. A disponibilidade dessas
informações é imprescindível para um eficaz planejamento e controle da atividade de
marketing (MATTAR, 1997).
Para que se tenha um documento-base para ser seguido a fim de atingir as
aspirações da empresa de maneira mais eficaz, o plano de marketing, além de definir as
metas, princípios, procedimentos e métodos que determinam o futuro, deve agregar os
elementos do composto ou mix mereadológico, os quatro P's como são resumidamente
chamados: produto, preço, praga e promoção.
0 produto é o que está sendo oferecido e geralmente vem acompanhado do
serviço. O prep é o que é cobrado pelo produto e/ou serviço. A praga é o ponto de
distribuição utilizado e promoção está relacionada ao ato de promover o produto e/ou
serviço através de divulgação, propaganda criativa, oferecendo brindes, descontos, entre
outras vantagens. Os quatro P's são ferramentas essenciais da estratégia de marketing
(MACHUNE et al., 2004).
Os quatro P's precisam possuir urn equilíbrio entre as estratégias para cada um
deles adotadas. Por exemplo, um ótimo produto provavelmente não venderia muito se
não fosse bem promovido e negociado com um prep apropriado. Também poderia
apresentar problemas na sua comercialização se, mesmo possuindo qualidade, bom
preço e promoção intensa, não estivesse numa praça adequada aos seus clientes.
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Figura 02: Representação do mercado sustentado pelas estratégias dos 4 P's.
Fonte: Elaborada pelo autor (2007).

A figura 02 representa esse equilíbrio, fazendo uma analogia dos quatro P's com
os pés de uma mesa, que representam as estratégias adotadas, cujo conjunto

é

responsável por garantir a estabilidade do mercado. Um desequilíbrio em um dos pés da

mesa poderia resultar em perda do mercado. A estratégia adotada para um deles também
poderia compensar uma outra para que o equilíbrio fosse mantido. A análise dos quatro
P's é um assunto muito importante a ser considerado num plano de marketing.
Ferrel et al. (2000, p. 25) acrescentam que um bom plano de marketing atende a
cinco propósitos: explica a situação atual e futura da empresa, pela análise ambiental,
forças e fraquezas e desempenho anterior da empresa; especifica os resultados esperados
através das metas e os objetivos; descreve as ações especificas a serem adotadas,
ajudando a garantir sua implementação, pela definição das responsabilidades; identifica
os recursos que serão necessários para execução das ações, para garantir que sua
implementação seja adequadamente custeada; e permite o monitoramento de cada ação e
seus resultados, de modo que os controles possam ser implementados.
Um plano de marketing bem elaborado, coeso e detalhado it-a facilitar bastante o
direcionamento das atividades de marketing numa organização. Também é importante
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lembrar, segundo Sutton (1990, apud Ferrel et al., 2000, P. 25), que "o processo de
preparar o plano

e mais importante do que o documento em si. De fato um plano de

marketing exige atenção É um mecanismo para sincronizar a ação".

Uma das etapas mais importantes do plano de marketing é a análise ambiental.
Grande parte das decisões de marketing na empresa serão tomadas considerando os
resultados dessa análise.

2.3 Análise ambiental

Segundo Chiavenato (1994, p.136), "análise ambiental é o estudo das forças do
ambiente, as relações entre elas no tempo e seus efeitos ou potenciais efeitos sobre a

organiza cão", relatando o que interfere e influencia nas suas atividades.

Essa análise abrange três ambientes chaves: o ambiente externo, o ambiente
consumidor e o ambiente interno e deve fornecer à gerência um parecer suficientemente
completo da situação atual da empresa, buscando fontes internas e externas de dados e
informações, muitas dessas de origens secundarias (FERREL et al., 2000).
Devido ao fato das mudanças repentinas que podem ocorrer no mercado, Cobra
(1992, p. 123) adverte que

"...a

administração de marketing deve estar

permanentemente orientada para monitorar o meio ambiente com o objetivo de
descobrir novas oportunidades, desenvolver vantagens competitivas e sustentar o
crescimento".

Com o avanço da tecnologia, o uso cada vez maior da internet entre outras
ferramentas de comunicação, atualmente pode-se encontrar informações com maior
facilidade no ambiente organizacional. No entanto, nem sempre os dados encontrados
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são de qualidade. Cabe ao gerente de marketing discernir e ordenar as informações
encontradas, para que sejam realmente úteis na sua gestão.
Os três próximos tópicos abordarão separadamente cada ambiente chave da
análise ambiental: externo, consumidor e interno, para obter-se maior entendimento
sobre cada um deles.

2.3.1 Ambiente externo

As empresas, fornecedores, consumidores

intermediários

de marketing,

concorrentes e públicos atuam em urn ambiente mais vasto, chamado de ambiente

externo. Este é o primeiro e mais amplo assunto da análise ambiental e inclui todos os
fatores externos

á. organização: econômicos,

politicos,

legais/regulamentadores,

socioculturais, tecnológicos, ambientais e competitivos que, ao serem analisados,
identificarão as oportunidades e ameaças de um negócio. Esses fatores podem exercer na
empresa pressões diretas e indiretas sobre as atividades de marketing (FERREL et al.,

2000).
Os fatores econômicos e suas variações atuais e futuras podem influenciar
fortemente as estratégias de marketing de uma empresa, além de possuírem a
característica de serem praticamente imprevisíveis tornando, por conseguinte, um
desafio ainda maior. A economia, seja de urn pais, região, estado ou município, está em

constante mudança. Uma crise que resulte em falta de dinheiro no mercado, por
exemplo, pode interferir diminuindo a demanda de produtos ditos supérfluos, abalando o
consumo desses produtos. Certo e Peter (1993, p. 42) apontam como alguns fatores
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econômicos

a serem analisados: Produto Nacional Bruto, taxa de inflação,

produtividade, taxas de emprego, taxas de juros, tributos e receita de consumidores.
Os elementos relacionados d. obrigação governamental compreendem os fatores
politicos. As atitudes do governo com as empresas ou segmentos de empresas, a
burocracia encontrada para realizar projetos, aprovação de leis que beneficiam as
organizações estimulando o mercado e a atitude do governo face ás várias indústrias são
alguns dos componentes politicos do ambiente externo. Algumas empresas entendem
que não podem interferir nos fatores politicos, enquanto outras agem publicamente
procurando influenciá-los sozinhas ou através de classes representativas como:
sindicatos ou associações comerciais e industriais. Seja qual for o caso é importante
ficar sempre atento ao panorama politico.
Abrangendo a legislação aprovada, os fatores legais/regulamentadores descrevem
as regras ou leis que toda a sociedade deve seguir. Essas regras ou leis podem
influenciar as organizações criando limitações ou oportunidades de negócios. As
decisões

e

ações

de marketing devem sempre levar em conta os fatores

legais/regulamentadores, embora em muitos casos esses sejam vagos. Ao deparar-se corn
casos assim, Ferrel et al. (2000, p. 48) sugerem recorrer d. jurisprudência para tomar as
decisões.
As forças que influenciam e determinam a maneira como a sociedade se comporta
- o ao consumo estão relacionadas com os fatores socioculturais. Ao longo
e age em relay d
da história da humanidade, nota-se que as características de uma sociedade como:
tamanho, concentração, composição familiar, estilo de vida, crenças, normas, costumes,
educação, vaidade, expectativa de vida, nível de instrução e maneira de se alimentar
mudaram bastante, exigindo das empresas um monitoramento ininterrupto dessas
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tendências e subseqüente adequação, pois, seja de forma lenta para alguns casos ou mais
rápida para outros, essas alterações continuarão ocorrendo.
Os fatores tecnológicos estão relacionados com as inovações nas metodologias e
equipamentos utilizados na produção de mercadorias e serviços. Algumas tecnologias
surgidas ultimamente mudaram muito as relações das empresas com seus consumidores,
como foi o comércio eletrônico, procedente da popularização da internet. 0 crescente
uso de máquinas que substituem o trabalho humano tem contribuído bastante para o
aumento da produção, mas também resulta em desemprego, o que é ruim para o mercado
em geral.
0 meio ambiente é um tema que está cada vez mais em pauta nas organizações.
Muitos processos produtivos geram impactos ambientais e as empresas não podem agir
corn descaso em relação ao assunto, para não serem punidas no futuro. Fatores que
ocorrem no meio ambiente como mudanças climáticas também podem influenciar no
desempenho das organizações. Cobra (1992, p. 135) sugere que os mercadólogos fiquem
conscientemente atentos As ameaças e oportunidades associadas aos fatores ambientais,
para poderem reagir o mais cedo possível As suas influências.
Os fatores competitivos advertem que os consumidores tam escolhas

e

preferências por produtos e serviços pelos quais podem optar. Quando um gerente de
marketing seleciona um mercado-alvo, elege também a concorrência que existe nele. As
ações desses concorrentes devem ser constantemente monitoradas e, se possível.
antecipadas. Segundo Ferrel et al. (2000, p. 45) a maioria das empresas enfrenta quatro
tipos básicos de concorrência: a concorrência de marca, que vende produtos similares a
preços similares; a concorrência de produto, a qual compete com produtos que atendem
aos clientes, mas são diferentes em características, benefícios e prep; os concorrentes
genéricos, os quais vendem produtos diferentes, sendo que também satisfazem o
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consumidor e, além desses citados, os concorrentes no orçamento total, que competem
pelos recursos restritos dos mesmos consumidores. Para Wilson (apud Certo e Peter,

1993, P. 42) a proposta básica da análise da concorrência advém da avaliação dos pontos
fortes e fracos, e das habilidades dos competidores existentes e potenciais, antevendo
ainda as estratégias que serão provavelmente adotadas.

É certo que os fatores do ambiente externo influenciam as organizações e como
elas têm pouca ação interventora nesse campo, a administração dessas forças torna-se
um desafio. Entretanto, um planejamento estratégico de marketing atendo As mudanças
no ambiente externo poderá transformar muito dessas forças em oportunidades, que

podem trazer benefícios A empresa as quais precisam ficar atentas, procurando anteciparse, criando estratégias e adequando suas ações As mudanças oriundas do ambiente
externo.

0 ambiente consumidor, que também é influenciado por partes do ambiente
externo, principalmente por fatores socioculturais, é essencial na análise ambiental de
uma empresa e foca, especificamente, seus mercados-alvo.

2.3.2 Ambiente consumidor

Uma questão essencial a ser analisada no ambiente consumidor é a maneira como
os seus integrantes comportam-se no mercado. Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 04),
definem esse comportamento como sendo "as atividades diretamente envolvidas em
obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que
antecedem e sucedem essas aveies".
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0 comportamento dos consumidores

é complexo, subjetivo

e sujeito às

inconstâncias dos desejos, necessidades e vontades, que nem sempre representam suas
motivações mais profundas. Contudo, os profissionais de marketing devem estudar e
ficar atentos aos fatores relacionados com o comportamento de compra dos seus
consumidores-alvos, procurando entender como indivíduos, grupos e organizações
selecionam, compram, usam e dispõem de bens, serviços, idéias ou experiências que irão
satisfazer suas necessidades e desejos (KOTLER, 1998).
A maneira como cada consumidor age pode ser modificada por fatores como:
rendimento, necessidade, conhecimento e interesse sobre determinados produtos, além
de também sofrer influencias étnicas, situacionais, familiares, pessoais entre outras
(ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000).
Segundo Ferrel et al. (2000, p. 50), algumas partes do ambiente externo, mais
especificamente os fatores socioculturais, estão em contigUidade com o ambiente do
consumidor. A diferença é que no ambiente consumidor a análise é feita focando-se
especificamente os mercados-alvos da empresa, avaliando-se a situação atual e futura
desses mercados, a fim de coletar informações que ajudarão a conhecer melhor o
comportamento dos seus integrantes.
Um método que se pode utilizar para adquirir essas informações chama-se 5-W:
Who (quem), What (o que), Where (onde), Whetn (quando) e Why (por que). Com esse
método procura-se saber na empresa: quem são seus consumidores atuais e potenciais, o
que fazem com os produtos, onde compram, quando compram e por que compram, sendo
que as organizações devem conhecer suficientemente seus consumidores para saber
como ter acesso fácil as informações que respondem esses questionamentos (FERREL et
al., 2000).
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Para adequar-se ao ambiente consumidor, bem corno ao ambiente externo, as
organizações devem agir no seu ambiente interno, ambiente esse que elas têm maior
poder de influência.

2.3.3 Ambiente interno

0 ambiente interno é o nível de ambiente que geralmente tem implicação
imediata e especifica na administração de uma empresa. Diferente dos componentes do
ambiente externo, os do ambiente interno estão dentro da organização (CERTO

e

PETER, 1993).
Pode-se citar como parte do ambiente interno de uma organização: seus recursos
humanos, procedimentos e regras determinadas pela empresa, relações trabalhistas,
estrutura organizacional, recursos financeiros, equipamentos disponíveis, tecnologia
empregada, objetivos, metas e estratégias para o mix de marketing da empresa.
Segundo Ferrel et al. (2000, p. 61), a avaliação critica do ambiente interno atual e
futuro é o aspecto final da análise ambiental de uma organização e compreende: avaliar
as metas, os objetivos e o desempenho de marketing atual da empresa e estimar como a
estratégia de marketing está funcionando; inclui uma revisão dos níveis de recursos
atuais e previstos da organização; e deve incluir uma revisão dos problemas estruturais
atuais e previstos que podem afetar as atividades de marketing.
A análise do ambiente interno fornece importantes dados sobre fatores
relacionados com as forças e fraquezas que podem interferir no desempenho das
organizações, influenciar nas estratégias de marketing e, consequentemente, nos
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resultados almejados pela empresa. A partir dessa análise, podem-se propor ações para
mudar esses fatores, caso seja preciso e possível.
É essencial que todos os departamentos de uma organização estejam agindo de
forma coordenada com suas estratégias de marketing. Conseguir isso é um desafio para
qualquer administrador de marketing. Segundo Cobra (1992, P. 124) a pratica do
endomarketing (marketing interno) pode proporcionar uma conformidade das aches
entre os departamentos, otimizando as ações na empresa para o alcance dos seus
objetivos.
Na averiguação do ambiente inte rno, assim como do externo, pode ser gerado um
grande volume de informações que precisam ser organizadas e estruturadas. A análise
SWOT é um modelo amplamente utilizado para essa finalidade.

2.4 Análise SWOT

A análise SWOT, segundo Kotler (2000, p. 98), compreende a "avaliação global
das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças" (dos termos em inglês strengths,
weaknesses, opportunities, threats). Essa avaliação tem a finalidade de identi fi car a
situação da realidade na empresa, gerando diretrizes para as ações organizacionais.
No ambiente interno ela visa sondar as forças e fraquezas, convergindo a análise
da relação da empresa com as necessidades do mercado e corn as características da
concorrência, avaliando desempenho, recursos financeiros e humanos, instalações e
produção. A análise também visa detectar as percepções do consumidor sobre a
qualidade, preço, disponibilidade do produto, participação de mercado e comunicação
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organizacional, procurando listar o que é feito com sucesso e onde a empresa ainda tem
dificuldades em suas ações.
Segundo Ferrel et al. (2000, p. 62), no ambiente externo, a análise SWOT busca
detectar as oportunidades e ameaças a ele inerentes, organizando as informações sobre o
mercado (consumidores e concorrentes), as condições econômicas, as tendências sociais,
a tecnologia e a regulamentação governamental. Após detectar, visa aproveitar as
oportunidades que surgirem e diminuir os impactos que as ameaças possam causar,
transformando-as preferencialmente em vantagem quando possível.
A análise SWOT traz para a empresa que a utiliza efetivamente alguns beneficios
como: simplicidade, custos mais baixos, flexibilidade, integração e colaboração. Traz
simplicidade, pois não se exige treinamento técnico

e

habilidades, apenas

o

conhecimento vasto da empresa e do setor que ela opera. Há possibilidade de apresentar
custos reduzidos, por abolir treinamentos caros e possibilitar até a eliminação ou
redução de departamentos inteiros, em virtude da sua simplicidade. 0 beneficio de ter
flexibilidade provém de, por exemplo, dispensar a utilização de um Sistema de
Informação de Marketing (SIM) e, ao mesmo tempo, ser capaz de incorporar o conteúdo
de qualquer SIM em sua estrutura de planejamento. A habilidade da análise SWOT de
integrar e sintetizar várias fontes de informações torna-a integrativa e a capacidade de
estimular a colaboração e a troca de informações entre os gerentes de diferentes areas
funcionais faz com que essa análise auxilie a revelar e a eliminar divergências e
preencher vazios na análise, antes do término do processo de planejamento (FERREL et
al., 2000).
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2.5 Missão, metas e objetivos

Depois de revisar a situação atual de uma empresa, seus ambientes externo,
consumidor e interno, os pontos fortes e pontos fracos, as oportunidades e ameaças, a
empresa deve determinar como irá reagir, em relação à situação avaliada. Segundo
Ferrel et al. (2000, p. 80), nesta fase devem-se examinar três assuntos importantes: "a
missão da organização e a formulação de suas metas e objetivos de marketing". Nesta
etapa inicia-se o desenvolvimento do plano de marketing.
A missão visa informar qual a razão de ser da empresa, o porquê dela existir e
deve ser pública. "A declaração de missão é a parte do plano estratégico que não deve
ficar confidencial. Deve informar a todos — consumidores, funcionários, investidores,
concorrentes, regulamentadores e sociedade em geral — a pretensão da empresa e por
que ela existe" (FERREL et al., 2000). A missão deve ser focada no consumidor, não
deve ser muito ampla, nem muito restrita e deve ser a parte do plano menos sujeito
mudança.
A definição da missão deve ser elaborada de modo que as metas e objetivos de
marketing sejam compatíveis com ela. Depois de definido o que a empresa 6, torna-se
mais fácil definir onde se deseja chegar, ou seja, as metas e objetivos de marketing.
As metas e os objetivos guiam o planejamento de marketing da empresa,
mostrando aonde ela quer chegar durante o período do planejamento. Precisam ser
revisados constantemente, pois podem mudar ao longo do processo. A definição das
metas e objetivos de marketing decorre da tomada de uma cadeia de decisões e servem
como aceleradores para os subseqüentes estágios do processo de planejamento
estratégico. Através da análise das metas e objetivos organizacionais, se estabelece as
metas e objetivos consistentes para cada área funcional da empresa sendo que, após a
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identificação dos fins desejados, cada área da empresa deverá definir o próprio caminho
a ser tragado para conseguir os resultados almejados (FERREL et al., 2000).
As metas traduzem as realizações gerais almejadas na empresa. Comumente são
vagas, indicando o rumo que a organização deseja tomar e as prioridades que levará em
conta em sua tornada de decisões. Segundo Ferrel et al. (2000, p. 85), ao desenvolver as
metas no plano de marketing, estas devem conter algumas características:
atingibilidade, sendo que necessitam ser realistas, estando de acordo com a situação da
empresa encontrada na avaliação ambiental; consistência: além de realistas, as metas
devem ter coerência entre si; abrangência: as metas devem ser abrangentes de modo
que cada área da empresa possa definir suas próprias metas condizentes com as metas da
organização; e incerteza: as metas envolvem sempre algum grau de incerteza, pois
definem aonde a empresa quer chegar, não especificando os detalhes do caminho a ser

percorrido.
Os objetivos fornecem citações especificas e quantitativas, utilizadas como
referência no processo. Como são mensuráveis possibilitam verificar se o caminho
percorrido poderá concretizar as metas definidas. Segundo Kotler (1998, p. 88), os
objetivos devem ser: hierarquizados, relacionados do mais importante para o menos
importante; quantitativamente declarados, fornecendo referencias especificas que
podem ser utilizadas para mensurar o seu progresso; realistas, da mesma forma que as
metas, devem partir da análise ambiental feita e não do que se quer e também devem ser
consistentes, tendo coerência entre si e corn as metas definidas. Ferrel et al. (2000, p_
87) acrescentam que os objetivos devem conter as seguintes características:
continuidade, podendo ser continuos quando não há expressiva mudança de período a

período ou descontínuos, quando estes elevam o desempenho de algum fator resultante
ou trazem novos fatores a serem acrescentados ao conjunto de objetivos; periodicidade,
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que pode ou não ser igual ao período do planejamento de marketing, que geralmente é
anual; e atribuição de responsabilidade, identificando a pessoa ou unidade que ficará
responsável por cada objetivo a ser alcançado. Machline et al. (2004, p. 484)
acrescentam que os objetivos de um plano de marketing, com exceção de organizações
não-governamentais ou públicas, sempre estão relacionados ao lucro, sendo que eles
devem explicar a maneira como o marketing vai contribuir para o resultado da empresa.
A partir das metas e objetivos de marketing são formuladas as estratégias, o
desejo do que se quer alcançar. Nesta etapa, procura-se definir como chegar aos
objetivos traçados. Sendo assim, o próximo passo de um plano de marketing é a
elaboração das estratégias de marketing.

2.6 Estratégias de marketing

As estratégias de marketing irão definir como chegar aos objetivos traçados no
plano de marketing, diante das infinitas possibilidades existentes. Através do estudo
teórico do tema podem-se definir com maior precisão quais as estratégias mais
adequadas para uma organização.
Vários autores expõem teorias para auxiliar as empresas a escolherem suas
estratégias, a fim de satisfazer às necessidades de seus consumidores, diferenciarem seus
produtos dos concorrentes e atingirem suas metas e objetivos de marketing.
Porter (1989, p. 10) resume em três, os tipos de estratégias existentes:

a

liderança total em custos, cujo principio é reduzir ao máximo os custos de produção e
distribuição; a diferenciação, que consiste em oferecer um produto ou serviço que é
percebido como sem similar em um mercado; e o foco, abordando um ou mais
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segmentos menores de mercado, visando conhecer melhor as necessidades desses
segmentos a fim de encontrar formas de diferenciação na busca da liderança do
mercado.
Segundo Ferrel et al. (2000, p. 91) "a estratégia de marketing envolve a seleção
de um mercado-alvo especifico e a tomada de decisões em relação aos elementos
cruciais de produto, prep, promoção e distribuição, para satisfazer as necessidades
dos consumidores desse mercado". Decidir a tática correta, dentro das possibilidades
existentes, é um passo categórico na elaboração de uma boa estratégia de marketing.
Cobra (1992, p. 277) acrescenta que os "produtos e serviços deverão ser cada
vez mais adaptados para atender as necessidades especificas de agrupamentos
homogêneos de consumidores (..) para posicionar produtos é preciso identificar
agrupamentos de consumidores". A idéia de segmentação de mercado vai ao encontro
desse pensamento. 0 mercado é composto por consumidores e cada consumidor tem
seus gostos e preferencias. A identificação desses grupos de consumidores com desejos
em comum, é um dos principais objetivos da atividade de marketing na segmentação de
mercado.
Ferrel et al. (2000, p. 92) apontam a existência de uma variedade de fatores que
podem ser utilizados para dividir o mercado em grupos homogêneos, destacando os
principais como sendo: a segmentação demográfica, que divide os mercados em
segmentos usando fatores como sexo, idade e renda; a segmentação psicogrifica, que
leva em consideração os sentimentos e pensamentos das pessoas e não o que o elas
realmente são; e a segmentação por beneficio desejado, que procura dividir o mercado
pelo que o consumidor espera do produto ou serviço que está adquirindo. 0 autor aponta
essa última como a verdadeira segmentação de mercado, a mais importante, apesar de
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citar que pode ser uma tarefa complicada saber exatamente quais os reais benefícios
almejados pelas pessoas.

Além disso, é um ponto crucial a ser considerado na abordagem sobre estratégias,
a análise dos elementos do composto de marketing ou quatro P's. Ferrel et al. (2000, p.

94) ensinam que os elementos do composto de marketing devem ser combinados de
forma que, na maior extensão possível, atenda as necessidades dos consumidores do
segmento selecionado. Para isso, devem-se buscar informações em profundidade sobre o

mercado-alvo

escolhido, procurando saber as preferências dos clientes

por

peculiaridades de produtos, comportamento em relação aos produtos concorrentes, idéias
de preço/orçamento e constância de uso, para que se possa elaborar um mix marketing
que agregue valor e satisfação superiores ao dos concorrentes.
importante que a elaboração das estratégias do plano de marketing seja feita
sem pressa e que esse processo seja utilizado para desenvolver soluções criativas e
avaliar alternativas. Provavelmente não serão as primeiras idéias que surgirem, as mais
indicadas a serem colocadas em prática. Não obstante,

a partir das estratégias

idealizadas inicialmente poderão surgir outras mais ajustadas sendo que as que formarão
a estrutura do plano final, como expõem Machline et al. (2004, p. 485) "serão aquelas
que destacarem as forças do produto, enfrentarem efetivamente a concorrência,
atenderem às necessidades do público-alvo e derem lucro para a empresa, com um
investimento razoável de dinheiro e esforgo".

Obtendo um desempenho adequado nesses

pontos, um plano de marketing tem grandes chances de proporcionar urn born resultado
para a empresa e de ser bem sucedido.
Assim como os objetivos, as estratégias precisam ser revisadas constantemente,
no transcorrer do processo de elaboração do plano de marketing. Nesta etapa, devem-se
considerar todas as alternativas, seus custos e benefícios. Ocorrendo qualquer mudança

J3

numa pequena parte do plano de marketing, provavelmente ser á preciso ajustes em
outras partes.
A escolha da estratégia que proporcionará melhores resultados dentre as outras
possíveis é um desafio para a empresa, o teste final para uma boa gestão de marketing.

Neste processo, deve-se procurar avaliar as opções escolhidas em cenários otimistas e
pessimistas, considerando ainda outros fatos, como possíveis reações de concorrentes e
condições de mercado, gerando uma consciência ampliada da empresa em relação As
decisões tomadas, a fim de diminuir a probabilidade de falhas ou imprevistos na

implementação.

2.7 Implementação

A implementação trata do processo de execução das estratégias de marketing, que
assegurarão a realização dos objetivos de marketing. Uma empresa pode ter seus

objetivos definidos e, em sintonia corn esses, ter elaborado ótimas estratégias de
marketing e posicionamento competitivo adequado ao seu mercado. No entanto, para
tudo isso produzir o efeito desejado, é preciso executar a implementação desses, através
do esforço de marketing, onde se planejará como tudo que foi definido será colocado em
prática.
De forma geral as empresas possuem dois mercados alvos:

o

externo

(consumidores) e o interno (colaboradores da empresa). Para que haja êxito na
implementação das estratégias de marketing para o mercado externo, é necessário
executar atividades direcionadas aos colaboradores da empresa, ou seja, ao mercado
interno, buscando o compromisso com as ações de marketing estabelecidas (FERREL et
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al., 2000). Quem implementará as estratégias na organização são as pessoas envolvidas
no processo. Sendo assim, a equipe de marketing devera ter bem definidas as metas e os
objetivos de marketing a serem alcançados.
A implementação no plano de marketing funciona como um roteiro de ação que
guiará toda a equipe. Nessa fase, geralmente, têm-se seções que definem o orçamento,
apresentando detalhadamente os custos e benefícios das atividades, bem como os
recursos humanos envolvidos, identificando os prazos e quem é responsável por cada
parte. Os detalhes de como fazer, irão transformar o que foi estrategicamente definido
em ações (MACHLINE et al., 2004).
A implementação esta intimamente ligada com a estratégia de marketing, sendo a
parte pratica dessa. Os autores Certo e Peter (1993, p. 157) ressaltam a importância da
boa implementação das estratégias selecionadas e apontam as principais combinações
entre uma boa e/ou ruim formulação e implementação das mesmas, para diagnosticar
eventuais problemas, o que esta representado na figura a seguir:

FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIA
Boa

Ruim

Boa

Sucesso

Roleta

Ruim

Problemas

Fracasso

IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIA

Figura 03: Diagnosticando problema de estratégia
Fonte: Certo e Peter (1993, p. 157)

Como se percebe nas combinações da figura, o sucesso é decorrente de uma boa

formulação e implementação de estratégia apropriada. Isso não impede que alguns
fatores ambientais, fora do controle da empresa

possam atrapalhar o sucesso da
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estratégia, mas tem-se nessa combinação a maior probabilidade de se atingir os objetivos
esperados.

0 campo roleta, é resultante de uma estratégia mau formulada, porém
implementada de forma excelente, de modo a compensar a má formulação. Neste caso, a
ótima execução pode compensar a má formulação da estratégia ou dar um alerta
antecipado de que a estratégia é falha, permitindo uma eventual correção da mesma.

Também pode ocorrer de a rápida e excelente implementação da estratégia acusar
ligeiramente que essa estratégia não é boa, fazendo com que os resultados não esperados
apareçam logo. 0 campo recebe o nome de roleta, por não ser possível saber ao certo o

resultado da combinação de uma má estratégia bem implementada.
0 campo problems é o resultado da má implementação de uma estratégia bem
formulada. Nesse item, Certo e Peter (1993) apontam como problema a maior ênfase que
os administradores geralmente dão à formulação, achando que sendo bem feita ela
garante o sucesso da estratégia. Esse problema pode ser ainda mais notável quando, ao
diagnosticar que uma estratégia tenha sido falha, tenha-se o costume automático de

reavaliar a sua formulação, sem verificar se a implementação foi bem feita. Agindo-se
dessa forma, qualquer eventualidade que possa abalar negativamente a implementação
será sinônimo de problema para a empresa.

Fracasso é o resultado de uma estratégia mau formulada e ao mesmo tempo mau
implementada. Esta situação é a mais complicada das quatro apresentadas e os
problemas decorrentes dela são os mais difíceis de serem remediados.
A implementação da estratégia é tão importante quanto a própria estratégia e essa

não garante o sucesso daquela e vice-versa. 0 sucesso mais provável advém da sintonia
adequada entre essas duas importantes fases do plano de marketing, além do fato que um
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bom controle e avaliação são necessários e importantes para auxiliar e manter essa
sintonia.

2.8 Avaliação e controle

A avaliação e o controle de um plano de marketing buscam reduzir a diferença
entre o desempenho planejado e o desempenho real, a fim de garantir sua eficácia.
Durante a fase de implementação, é preciso criar mecanismos que avaliem
constantemente todo o processo, a fim de garantir que tudo seja feito da maneira
definida e que os resultados esperados estejam realmente sendo alcançados. A etapa de
controle e avaliação, assim como acontece na implementação, deve ser detalhada com
orçamento, responsáveis e prazos para as ações.
A avaliação e controle de marketing são necessários para acompanhar o progresso
e medir o desempenho alcançado. O progresso pode ser acompanhado por relatórios

formais, que podem ser enviados mensalmente para a gerência de marketing ou tratados
em reuniões periódicas onde sera acompanhado o avanço de cada tarefa e discutidos os
problemas ocasionais. Em relação as medidas de desempenho, essas devem ser
apropriadas aos seus objetivos sendo que, por exemplo, não se devem apresentar dados
de vendas como medida de desempenho, se o objetivo não era relacionado com vendas
(MACHLINE et al., 2004).
Os controles de marketing geralmente são compostos por Wes preventivas e
corretivas. Essas visam solucionar problemas depois que eles já surgiram enquanto
aquelas procuram evitar que eles aconteçam. Esta fase é um outro momento para a
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equipe repensar os seus objetivos, garantindo que eles serão valorizados e contribuirão
para os designios da empresa.
Depois de explanadas as questdes relacionadas a um plano de marketing, através
da apresentação do posicionamento cientifico de diferentes autores sobre o assunto,
conclui-se a fundamentação teórica, cujo conteúdo viabilizará a execução do plano de
marketing proposto. Entretanto, antes de iniciar essa etapa, sera apresentado o
procedimento metodológico do trabalho.

3 METODOLOGIA

A realização deste trabalho segue duas etapas: a primeira, composta pela
fundamentação teóric a, versa sobre temas concernentes a um plano de marketing, o que
foi abordado no capitulo anterior. A segunda etapa trata do plano de marketing
propriamente, onde está a análise do caso, compreendendo a avaliação da situação atual
de marketing da empresa, formulação dos objetivos e estratégias de marketing, seguido
da implementação do plano e, posteriormente, da sua avaliação e controle.
Este tópico abordará a metodologia do trabalho a ser utilizada para elaboração do
plano de marketing para a pizzaria Solopizza.

3.1 Tipo de pesquisa

Vergara (199 7 , p. 44) apresenta como base para classificação de uma pesquisa
dois aspectos: os meios e os fins. Quanto aos fins, ou seja, em relação aos seus
objetivos, esta pesquisa pode ser definida como exploratória e descritiva.
exploratória, pois não existem dados concretos coletados sobre o tema proposto
e busca informações em uma Area que a empresa ainda não analisou de forma cientifica.
Dessa forma, visa proporcionar maior familiaridade com o problema em questão,
tornando-o mais explicito. Esse tipo de pesquisa, segundo Gil (1991, p. 45) tem como
objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições e, na maioria
dos casos, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou estudo de caso.
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A pesquisa também é descritiva, uma vez que apresenta informações da empresa
analisada e dos stakeholders com os quais ela se relaciona, ou seja, clientes,
fornecedores, entre outros. Uma pesquisa descritiva tem como objetivo principal apontar
as características de determinado fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis e traz como atributo mais expressivo a utilização de técnicas padronizadas de
coleta de dados, tai:. como a observação sistemática, sendo variados os estudos que
podem ser classificados como descritivos (GII„ 1991).
Quanto aos meios, em relação aos procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa
bibliográfica, documental e de campo. É bibliográfica, pois se apoiará em conceitos já
existentes sobre plarejamento de marketing. Segundo Gil (1991, p. 48) uma pesquisa
bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado como livros e artigos
científicos. É documental, por valer-se de materiais da empresa que ainda não receberam
um tratamento analítico e, ao mesmo tempo, é de campo porque buscará analisar a
empresa e seus stakeholders, a fim de colher informações para o trabalho.

3.2 Instrumentos de coleta de dados

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se: a entrevista não estruturada, a
observação direta a pesquisa documental para obter os dados necessários dos
ambientes: externo, consumidor e interno da organização.
As entrevistas foram feitas com os proprietários credenciados das lojas,
autorizados a utilizar a marca Solopizza, bem como com clientes, fornecedores e com
gerentes e funcionários de concorrentes, principalmente os situados nos shoppings
Beiramar e Itaguaçu. As entrevistas tiveram a característica de serem informais, não
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estruturadas e não disfarçadas, ou seja, as pessoas entrevistadas estavam cientes dos
motivos relacionados com a entrevista.
A observação direta foi utilizada principalmente para obter informações na
concorrência, com o objetivo de verificar pontos fortes e fracos, estrutura, ambiente e
produtos comercializados. Não obstante, esse método também foi utilizado para obter
informações sobre a empresa e seus clientes como, respectivamente, formas de
atendimento e comportamento de consumo.
A pesquisa documental foi realizada em relatórios, sugestões e reclamações de
clientes, entre outros registros disponíveis na empresa, e em materiais de alguns

siakeholders, como informativos do sindicato dos restaurantes e relatórios de auditoria
dos shoppings.

3.3 Análise dos dados

Obtidos os dados necessários A pesquisa, inicia-se a próxima etapa que visa
analisar essas informações a fim de reduzi- Ias, categorizá-las e interpretá-las. Reduzir
tem como finalidade selecionar, simplificar, abstrair os dados originais, diminuindo a
quantidade exagerada de dados brutos, transformando-os em um formato mais objetivo.
Na categorização organizam-se os dados de forma a facilitar a tomada de decisões e
conclusões, o que possibilita sua descrição e interpretação (GIL, 2002).

Como técnicas para se examinar os dados utilizaram-se a análise estatística, de
conteúdo e de discurso. Emprega-se a análise estatística nos tipos de dados em que será
necessário apresentar relações entre os mesmos. A análise de conteúdo é utilizada para
tratar e averiguar as informações coletadas, consubstanciando-as para que apresentem
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relações entre os fenômenos e outras informações referentes ao assunto em estudo. A

análise de discurso tem como foco a linguagem utilizada nos textos escritos ou falados,
sendo utilizada principalmente para análise dos depoimentos e das falas dos
entrevistados (ZANELLA, 2006).

4 ESTUDO DO CASO

Nesta seção inicia-se o estudo de caso na Solopizza, onde inicialmente será
apresentada sua história. Em seguida sera feita a análise dos ambientes externo e interno
da empresa e decorrente análise SWOT, para posteriormente propor metas, objetivos e
estratégias para o marketing na empresa.

4.1 História da Solopizza

Fundada por um imigrante vindo da Itália, a primeira loja da Solopizza foi
inaugurada no ano de 1988, na Rua Jeronimo Coelho, centro de Florianópolis. Pioneira
no negócio de fast-food de comida italiana na cidade, a Solopizza adequou este moderno
sistema de servir lanche à tradição de quase quinhentos anos da culinária desse pais,
oferecendo aos seus clientes uma opção quente, artesanal e tradicional , dentro da fria
tecnologia do fast-food.
No ano de 1993 a primeira loja da empresa foi transferida para o Beiramar
Shopping, situando-se na praça de alimentação do centro de compras, piso Jurere, loja
número 329. Essa loja da Solopizza iniciou suas atividades junto com a abertura do
empreendimento ao público, no dia 28 de outubro do mesmo ano. Na época, a mudança
para o shopping ocorreu por desacordo na negociação do aluguel onde a loja estava
instalada inicialmente, que impossibilitou a continuidade da empresa no local. A
presença da Solopizza no Beiramar Shopping, onde está estabelecida faz quatorze anos,
proporcionou uma boa projeção da marca e produtos oferecidos na região da Grande
Florianópolis.

43

Figura 04: Loja 01 da Solopizza — Beiramar Shopping.
Fonte: Solopizza

A segunda loja da Solopizza foi inaugurada em dezembro de 1996, no Shopping

Itaguaçu, em são José, cidade vizinha de Florianópolis. Na época o shopping passava
por uma fase difícil, com pouco movimento, e encontrava-se num processo de

reformulação que no inicio foi árduo, como se esperava. No entanto deu certo, devido a
várias empresas que apostaram no empreendimento, instalando-se nele e revigorando o
seu movimento. Atualmente o Shopping Itaguaçu é o principal centro de compras,
entretenimento e la2 er de São José e de cidades vizinhas como Palhoça e Biguagu,
incluindo a parte continental de Florianópolis. Neste Shopping a Solopizza esta
localizada na praga de alimentação do piso Coqueiros, loja 291, faz onze anos.

Figura 05: Loja 02 da Solopizza — Shopping Itaguaçu.
Fonte: Solopizza.
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No ano de 2000, o fundador da Solopizza propôs e conduziu a formação de uma
sociedade entre os quatro gerentes que na época trabalhavam na empresa, fornecendo o
credenciamento através de um contrato para esses abrirem sua própria empresa

e

utilizarem a marca de Solopizza, mediante pagamento de hoyalties.
Em maio de 2002 foi inaugurada a terceira loja da empresa, localizada na Rua
Desembargador Pedro Silva, 2988, Loja 01, Bairro Itaguagu, na parte continental de
Florianópolis. Essa loja, por estar situada num bairro residencial, foi uma nova
experiência para a Sclopizza, que precisou aplicar estratégias de promoção diferenciadas
para o estabelecimento, como divulgação em empresas localizadas nas proximidades,
cujos colaboradores são potenciais clientes para almoçar e lanchar na loja.

Figura 06: Lo_: a 03 da Solopizza — Bairro Itaguaçu.
Fonte: Solopizza.

No ano de 2003, por motivos particulares, houve o desligamento de uma das
sócias da empresa. A sociedade ficou então constituída por três integrantes.
Em julho de 2005, devido à necessidade de padronização, diminuição do trabalho
nos pontos de venda e melhora na logística, a empresa passou parte do processo de
fabricação dos seus produtos para uma Central de Produção, localizada em Barreiros,
onde se optou por uma estrutura enxuta para não onerar demais a empresa, que possuía
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apenas três lojas. Este passo foi muito importante para a Solopizza, pois, como já havia
a intenção de aumentar o número de lojas, era preciso uma Central de Produção para
viabilizar esse processo.

Figura 07: Central de Produção da Solopizza.
Fonte: Solopizza.

Por já terem acumulado experiência suficiente na administração do negócio, no
mesmo ano da abertura da Central de Produção decidiu-se desfazer a sociedade, pois se
entendeu que seria melhor cada ex-sócio ter sua própria loja de forma independente,
com a Central de Produção responsável pelo fornecimento, vendendo massas de pizzas,
base para preparação de molhos de espaguetes e massas de espaguetes para as lojas,
sendo que a finalização do processo de montagem das pizzas e elaboração dos molhos de
espaguetes continuaria sendo feita nas próprias lojas. Na negociação, dos três sócios, um
integrante ficou coin a Central de Produção e a loja do Beiramar Shopping. Outra
integrante da sociedade com a loja do Shopping Itaguaçu e o terceiro ficou com a loja do
Bairro Itaguaçu. Cada gestor passou então a administrar seu próprio estabelecimento,
dentro dos padrões estabelecidos pela Solopizza, mantendo a qualidade dos produtos e
serviços prestados.
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Devido à necessidade de expansão da empresa e da capacidade ociosa da Central
de Produção, o proprietário da terceira loja abriu no dia 17 de outubro de 2007 a quarta
loja da empresa, no Super Imperatriz de Barreiros. Essa loja tem como principal
característica a de ser prática, com layout simples, que possibilita otimizar o trabalho
nela executado, necessitando de menos mão-de-obra.

Figura 08: Loja 04 da Solopizza — Super Imperatriz de Barreiros.
Fonte: Solopizza.

Conhecida a história da empresa, sera apresentada agora a situação atual de
marketing na Solopizza.

4.2 Situação atual de marketing na Solopizza

Este tópico aiDordard a avaliação da situação atual de marketing na empresa, a
análise dos ambientes externo e interno e decorrente análise SWOT.
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4.2.1 Avaliação da siJiação atual de marketing

O marketing na Solopizza, atualmente, é feito pelos gerentes-proprietários das

lojas. Em reuniões, na maioria das vezes formais, são decididas as estratégias que serão
adotadas em relação a propagandas, descontos, divulgação, lançamentos de produtos,
entre outras. Em relação a lançamentos de produtos, é necessário o consentimento do
proprietário da marca Solopizza antes da comercialização dos mesmos, já que ele é o
responsável por todas as receitas utilizadas na empresa.

Cada gerente-proprietário também pode elaborar promoções especificas para o
seu estabelecimento. Geralmente, antes de colocar em prática, são trocadas idéias entre
os gestores das lojas sobre essas promoções e, caso decida-se em realizar uma promoção

especifica num só estabelecimento, os colaboradores de todas as lojas são informados
pelo sistema de comunicação da Solopizza para que, sabendo das promoções existentes
na empresa, possam indicá-las aos clientes.
Por não possuir um departamento especifico ou agência para cuidar da parte de
marketing, que geraria custos e benefícios ainda não avaliados de forma precisa, a
Solopizza torna-se eventualmente lenta nas ações relacionadas à mercadologia. Isso

geralmente acontece em situações ou períodos que seus gestores precisam cuidar de
outras atribuições inerentes ao gerenciamento das lojas, fato que muitas organizações de

pequeno porte presenciam como é o caso das unidades da organização em estudo.
Cabe lembrar que a empresa possui cadastrada no

Instituto Nacional de

Propriedade Intelectual (INPI) a sua marca, Solopizza, já bem conhecida na região da
grande Florianópolis e cuja tipologia está representada na figura abaixo em três formas,
sendo a de cima, com o fundo em vermelho, a mais utilizada. A que está abaixo
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esquerda é utilizada para os casos em que o fundo seja branco e a que está com a marca
toda escrita em vermelho, abaixo à direita, é utilizada em impressões monocromáticas.

Soiopizza® Solopizza
Figura 09: Tipologia da marca da Solopizza.
Fonte: Solopizza

4.2.2 Análise do ambiente externo

Nesta etapa inicia-se a análise do ambiente que inclui os fatores externos
organização, com a f nalidade de identificar as ameaças e oportunidades do negócio.

4.2.2.1 Ambienle econômico

Embora o Brasil esteja passando por uma relativa fase de estabilidade econômica
desde a implantação do Plano Real, em julho de 1994, ainda há problemas na economia
do pais que podem influenciar negativamente as empresas como: taxa de juros elevada,
inflação, má distribuição de renda, onerosa carga tributária, entre outros que fazem parte
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do chamado Custo Brasil, termo genérico usado para descrever

o conjunto de

dificuldades que tornam caro o investimento no pais, dificultam o desenvolvimento
nacional, aumentam o desemprego, o trabalho informal e a sonegação de impostos.
A concentraçiio de capital nas mãos de poucos, embora tenha diminuído nos
últimos anos, ainda é alta no pals. Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra fi a e
Estatística (IBGE), em 2006 os 10% da população ocupada com menor renda detiveram
1,0% do total dos rendimentos do trabalho, enquanto os 10% com os maiores
rendimentos ficaram com 44,4% do total das remunerações. Nos anos anteriores
praticamente aconteceu o mesmo. Em 2004, essas parcelas do total foram 1,0% e 44,6%
e, em 2005, de 1,1 Yo e 44,7%, respectivamente. Esse tipo de situação prejudica o
consumo no pais, pis com a escassez de dinheiro provocada pela concentração de
renda, o lazer e o comércio em geral sofrem conseqüências como a redução do número
de vezes que famílias saem de casa para passear em shoppings, fazer compras e também
almoçar ou lanchar. Os consumidores, estando mais sensíveis a preços, exigem uma
maior valorização co seu dinheiro e procuram consumir produtos e serviços que
contenham cada vez mais beneficios, sendo que as empresas devem adaptar-se a essa
circunstância.
Outro problema que afeta o ambiente econômico da empresa é a carga tributária.
No dia primeiro de julho de 2007 entrou em vigor o Simples Nacional ou Super Simples,
imposto incidente diretamente sobre as vendas, que unifica o pagamento de seis tributos
federais, um estadu Al e um municipal. Os tributos federais que compõem o Super
Simples são: Imposto de Renda (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
Contribuição Social Sobre Lucro Liquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento

da Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS/PASEP) e Contribuição Previdencidria ao Instituto Nacional do Seguro Social
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(INSS). 0 tributo estadual é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS). 0 municipal corresponde ao Imposto Sobre Serviços (ISS). 0 Super Simples
foi criado para facilitar o pagamento desses encargos e, em principio, não reduzirá a
carga tributária para

3.

empresa em estudo, de acordo com a análise feita pela assessoria

de contabilidade que presta serviços para a Solopizza, onde se utilizou as informações
do ano exercício de :2006 para se estimar os valores. Mesmo assim, com a extinção do
Simples Federal, regime tributário onde a empresa estava enquadrada, dentre as
alternativas existentes como, por exemplo, a apuração no regime do Lucro Presumido, o
Simples Nacional é a opção mais vantajosa e foi a escolhida pelas empresas da
Solopizza, já que todas atendem aos muitos critérios exigidos para adoção desse regime
tributário estando entre eles: ter receita bruta no ano-calendário anterior até R$ 2,4
milhões e não possuir nenhum tipo de pendências na Receita Federal.
Além dos impostos unificados no Simples Nacional, há os tributos incidentes
sobre a folha de salários, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) cujo
valor, para as empresas da solopizza, é de oito por cento sobre o valor da folha de cada
trabalhador, sendo que o valor deve ser depositado mensalmente. A empresa também
paga a Contribuiçãc Provisória sobre Movimentação Financeira (CPFM), que é um
imposto financeiro, além de outros tributos municipais como o Imposto Predial

e

Territorial Urbano (IPTU), Taxa de Limpeza Pública (TLP) e taxas de alvarás de
funcionamento. Os impostos, sejam eles diretos ou indiretos, representam um alto custo
para a empresa o que é agravado pela falta de retorno em benefícios por parte do
governo para a sociedade em geral.
Outras variáveis econômicas também podem abalar a empresa como: taxa de
desemprego, recessão, inflação, taxa de juros e variações cambiais. Essa última pode
influenciar no prego de importantes produtos comprados para a organização, entre eles o
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trigo, devido a produção desse grão no Brasil ser insuficiente para o consumo interno e
também as embalagens derivadas do petróleo e papel, cujo prego geralmente é decidido
levando em conta o mercado internacional.
Muitos dos fa.ores econômicos citados neste tópico são decorrentes de decisões
políticas e fatores legais que influenciam diretamente a economia do pais, de suas
unidades federativas .t municípios.

4.2.2.2 Ambiente politico/legal

Os fatores politicos/legais estão relacionados com a observância das leis que
regem as empresas em geral, ou especificamente no ramo de atividade ou setor que
atuam.
A política no Brasil muitas vezes é feita de forma precária, dando essa mesma
característica As leis elaboradas no pais. Um exemplo é a legislação fiscal e tributária
vigente: complicada e burocrática, sendo amplamente criticada pela sociedade. Essa
anseia por uma reforma que reduza significativamente a carga de tributos, melhore a
qualidade e a eficiimcia dos gastos públicos e torne a gestão do orçamento mais
transparente, para que todos saibam onde são aplicados os impostos. Na empresa em
estudo as leis fiscais e tributárias demandam bastantes recursos para o cumprimento de
todas as suas obrigações.
Cada loja da Solopizza tem sua inscrição na Receita Federal, onde é feito o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Na Fazenda Estadual se obtém o número
da Inscrição Estadual (TE) e na prefeitura do município onde cada loja está situada é
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obtido o alvará de funcionamento, sendo esse renovado todo ano. A empresa também
deve renovar anualmente o alvará sanitário, de bombeiros e de policia.
Em relação As leis trabalhistas, todos os funcionários das lojas da Solopizza
possuem registro em carteira e são regidos pela Consolidação das Leis de Trabalho
(CLT), que normaliza as relações entre a empresa e seus colaboradores. Como deveres
da empresa para com os colaboradores podem-se citar: férias com adicional de um terço,
décimo terceiro salario, licença maternidade, pagamento de horas extras, descanso
semanal remunerado. FGTS, INSS. Em contra partida, os colaboradores tem o dever de
cumprir seu horário e tarefas pertinentes ao seu trabalho, dar aviso prévio ao
empregador, entre cutros. As leis trabalhistas geram alto custo, entretanto, trazem
segurança e evitam complicações futuras que poderiam ser bem mais prejudiciais para a
empresa. Sendo assin, em relação à esse assunto, é melhor prevenir do que remediar.
Além das questões já citadas referentes aos fatores politicos/legais, as empresas
do ramo de alimentacão devem conduzir suas atividades dentro das normas da vigilância
sanitária especificas para o setor, seguindo o decreto estadual namero 31.455/1987, que
regulamenta os artigos 3 e 31 da Lei n°. 6.320, de 20 de dezembro de 1983, que dispõem
sobre alimentos e bebidas.
Fiscais da Vigilância Sanitária fazem inspeção na empresa no mínimo uma vez
por ano, onde são verificadas as condições de higiene e manipulação de alimentos.
Todos os colaboradores devem ter o atestado de aptidão para manipular alimentos em
dia, o qual tem validade de seis meses, devendo ser renovado após esse prazo. 0 Alvará
Sanitário somente é liberado se as condições relacionadas à manipulação de alimentos
estiverem dentro da normalidade na empresa.
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4.2.2.3 Dimensão social, cultural e demográfica

Nos últimos anos houve, em geral, diminuição da taxa de crescimento da
população brasileira, aumento da expectativa de vida e diminuição do índice de
analfabetismo.
A alimentação fora de casa tem se tornado um habito cada vez mais praticado
pela população em geral, fato originado da escassez de tempo e anseio por praticidades
decorrentes da vida moderna, principalmente nos grandes centros urbanos.
A empresa Solopizza possui lojas nos municípios de Florianópolis e São José,
onde estão seus principais clientes, mas também possui influência de consumo dos
habitantes de cidades vizinhas, principalmente de Palhoça e Biguaçu que, por não
possuírem grandes centros de compras e lazer, freqüentam os empreendimentos de Sao
José e Florianópolis. Juntas, de acordo com o censo de 2000, essas quatro cidades
totalizavam uma população de aproximadamente 667 mil habitantes. A estimativa para o
ano de 2007 é de quase 770 mil habitantes. A maior parte da população da região é
formada por jovens e adultos de até 44 anos, sendo que mais de 90% reside em área

urbana.

4.2.2.4 Variável tecnológica

A conjuntura de abertura do mercado global que se intensificou nos últimos anos.
tem

sido responsável pelo crescimento explosivo do comércio mundial

consequentemente, da competitividade, aumentando
tecnológicos.

a busca por

e,

diferenciais
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preciso adaptar-se, para uma empresa manter-se competitiva em um ambiente
velozmente mutante, no que diz respeito ao uso de novas tecnologias.
Entretanto, o ramo de atividade da empresa em estudo, o de alimentação em
bares, lanchonetes, restaurantes e pizzarias, não sofre grande impacto pela variável
tecnológica. Para se trabalhar nesse ramo, a tecnologia necessária é de fácil acesso,
diferente do que acontece no setor de eletro-eletrônicos, por exemplo.
Os recursos tecnológicos utilizados na Solopizza em geral e na área de produção
são básicos, facilmente encontrados no mercado voltado para o ramo de alimentação
para pizzarias. No entanto, em relação ao assunto tecnologia, pode-se citar algumas
ferramentas utilizadas na área administrativa da empresa, que trouxeram grandes
beneficios quando foram implantadas, como é o caso da intranet da Solopizza e seu
sistema de gerenciamento e controle das informações de comunicação, Recursos
Humanos (RH) e tarefas que precisam ser realizadas com periodicidade, sendo que o
sistema avisa, possui instruções sobre tarefa e registra sua data e horário de finalização.

4.2.2.5 Fatores Ambientais

Em relação aos fatores ambientais, as variações climáticas em curto prazo, como
dias muito chuvosos, influenciam bastante no movimento na pizzaria, principalmente
nos centros comerciais. Os meses de maior venda na empresa são os de clima quente, em
especial nos dias de chuva, pois nesses dias diminuem as opções de lazer para os turistas
que estão na região, o que ocasiona lotação dos Shoppings.
Outro fator ambiental que influencia a empresa está relacionado com a liberação
do Alvará Sanitário. Deve-se dar um destino adequado para que o óleo utilizado em
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cozinhas de estabelecimentos comerciais do ramo de alimentação seja reciclado

e

transformado em produtos como sabão ou combustível, pois 6 proibido despejar o
produto na rede pública de esgotos. 0 projeto, chamado de ReOleo, desenvolvido desde
2002 pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF), conta com o
apoio da Vigilância Sanitária que não libera o Alvará Sanitário para as empresas que não
agem corretamente ern relação ao assunto. No caso da Solopizza, por não trabalhar com
frituras é feito uma declaração informando que a empresa não possui resíduos de óleo
em seu processo produtivo e, consequentemente, não joga o produto na rede pública de
esgotos.

4.2.2.6 Concorrentes

A competição no ramo de alimentação é acirrada, fazendo com que a Solopizza
possua vários concorrentes diretos e indiretos.
Os concorrentes principais da Solopizza são as lojas de alimentação localizadas
nos shoppings Beiramar e Itaguaçu, mais especificamente a Pizza Hut, Mini Kalzone e
La Pasta no Beiramar Shopping e Mini Kalzone, La Pasta e Universo Massas no
Shopping Itaguaçu.
A Pizza Hut é uma rede americana, cuja marca está presente em vários países. A
empresa possui lojas em Florianópolis nos Shoppings Beiramar, Iguatemi e uma loja de
Rua na Beiramar Norte. Na loja do Beiramar Shopping, o principal produto oferecido é a
pizza individual, tamanho pequeno, cujos preços estão entre R$ 8,20 e R$ 8,70 cada
unidade, dependendo do sabor. A empresa também comercializa no local a pizza em
tamanho maior, com oito fatias, cujo valor médio está por volta de R$ 24,90. Além
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desses produtos a Pizza Hut oferece promoções eventuais lançadas como novidades, que
ficam no cardápio por determinado período e depois são retiradas, além de refrigerantes
e sucos, entre outras bebidas. A loja possui um ambiente com um layout moderno e
promoções bem elaboradas.
0 Mini Kalzone, que já atua no mercado faz 15 anos, possui atualmente 37 lojas

em 9 estados do Brasil estando entre elas as lojas dos Shoppings Beiramar, Itaguaçu,
Iguatemi e Floripa. Possui preços bem atrativos, que variam entre R$ 3,30 e R$ 4,25.

Seu principal produto é o calzone em porção individual, oferecido em vários sabores
entre eles: quatro queijos, palmito, frango e brócolis. Além de calzones, possuem em seu
cardápio sobremesas como cookies e variados tipos de bebidas como refrigerantes e

sucos. 0 atendimento nas lojas é rápido, sendo que o produto é assado e fica em
exposição para posteriormente ser consumido. 0 fato do produto ficar no expositor pode

comprometer a qualidade, caso fique lá por muito tempo.
A La Pasta atua no ramo de massas, servindo vários tipos como espaguete,
nhoque, talharim e penne além de refrigerantes, sucos, entre outras bebidas. Possui lojas
nos shopping Beiramar e Itaguaçu, onde oferece um cardápio diversificado e refinado.
Entretanto, os preços praticados são elevados para o ramo de fOst-food, variando de R$
11,00 a R$ 16,00 por prato, sem a bebida.

A concorrente Universo Massas possui loja no Shopping Itaguaçu e oferece aos
seus clientes pizzas e massas como: nhoques, lasanhas e panquecas no estilo fast-food e
bebidas em geral. No entanto, carece à empresa trabalhar sua marca e promoção dos
produtos, para melhorar a divulgação na região.
Outra concorrente a ser citada é a Pizza na Pedra, mais especificamente suas lojas
que operam no sistema de last-food na praça de alimentação do Angeloni Beiramar e no
Floripa Shopping. A concorrente utiliza um forno à lenha para assar seus produtos,
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todavia, a demora para servir o cliente acaba sendo demasiada, não condizendo com o
sistema de fast-food.
Concorrentes
Pizza hut
Mini Kalzone
La Pasta
Universo Massas
Pizza na Pedra

Vantagem
Layout moderno, promoções
bem elaboradas
Preps atrativos,
Atendimento rápido,
Empresa dinâmica
Cardápio variado, cliente
pode escolher ingredientes
Variedade de produtos
oferecidos: pizzas e massas
Pontos de Venda bem
localizados

Desvantagem
Preço elevado
Instabilidade na qualidade do
produto, por ficar exposto
depois de assado

Prep elevado
Falta trabalhar a marca e
promocao do produto
Demora ao servir os produtos

Quadro 01: Concorrentes da Solopizza e suas principais vantagens e desvantagens
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2007)

Além dos concorrentes citados, de forma mais abrangente, a Solopizza possui
outros concorrentes na Grande Florianópolis, visto que o ramo de alimentação é muito
explorado na região, principalmente em Florianópolis, que se destaca no turismo. Nessa

cidade, conforme o último censo realizado pelo Sindicato dos flotéis, Restaurantes,
Bares e Similares, de julho a novembro do ano de 2004, havia 523 restaurantes em
atividade e o setor de bares e lanchonetes contava com 1.129 unidades, sem considerar
os estabelecimentos que abrem as portas em dezembro e fecham no final de fevereiro,
aumentando esses números na alta temporada.

4.2.2.7 Fornecedores

Na Solopizza tem-se cadastrado, no mínimo, dois fornecedores para cada insumo,
a fim de diminuir os riscos de faltar mercadorias. Todavia, mesmo tendo sempre uma
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outra opção de compra, dependendo do insumo, a empresa procura formar parceria com
um só fornecedor, para garantir o padrão da qualidade e pregos praticados.
A Solopizza trabalha com políticas diferenciadas em relação aos fornecedores,
dependendo da importância do insumo para a empresa. Com os produtos mais utilizados

e que despendem maior quantidade de recursos financeiros como: queijo mussarela,
trigo, base de tomate para molho e embalagens é destinado uma atenção especial e
busca-se formação de parceria. Um exemplo em que se obteve sucesso foi com o
fornecedor de base de tomate para molho, com o qual a empresa tem uma parceria de
aproximadamente 10 anos. Os produtos que não representam um custo elevado para a
empresa como, por exemplo, o molho de pimenta ou sachet de sal que é disponibilizado
aos clientes, por terem pouco consumo e serem comprados em pouca quantidade, são

adquiridos onde fica mais pratico para a empresa, sem definição de um fornecedor
especifico. Geralmente não se tem poder de barganha sobre esses produtos.
Os principais

fornecedores com os

quais a Solopizza trabalha possuem

previamente negociados e definidos data de pedido, preço, entrega e condições de
pagamento. Contudo, no ato do pedido, esses itens são sempre revisados, principalmente

o prego, e renegociados quando preciso, pois muitos desses produtos sofrem alterações
nos seus valores, que podem ser causadas por sazonalidade ou condições climáticas que
interferem constantemente na produção de gêneros alimentícios.
Raramente acontecem imprevistos em relação à entrega dos produtos e, quando
isso ocorre, geralmente tem-se um fornecedor alternativo.
Entre os fornecedores da Solopizza pode-se citar: Unilever, Sadia, Perdigão.
Companhia de Bebidas das Américas (AmBev), Vonpar (Coca-Cola), Baia Norte, Copal

e Nutrifrios.
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A seguir será feita a análise de um do ambientes mais importantes para qualquer
empresa: o ambiente consumidor.

4.2.3 Análise do ambiente consumidor

De acordo com informações obtidas em auditorias realizadas pelos shoppings no

período de um mês nas lojas Solopizza dos Shoppings Itaguaçu e Beiramar, nos meses
de agosto e setembro de 2007, respectivamente, observa-se uma grande diversidade no
perfil dos clientes da pizzaria. De uma forma geral pode-se afirmar que a clientela da
Solopizza é formada por apreciadores da culinária italiana de qualquer idade ou sexo,
estando entre eles: estudantes, lojistas, empresários e profissionais que necessitam
almoçar ou lanchar próximo ao seu local de trabalho ou estudo, e consumidores em geral
que optam por almoçar ou lanchar fora de casa, enquanto estão fazendo suas compras ou
passeando, principalmente nos shoppings, onde há várias opções de lazer

e

entretenimento.
Com relação à faixa etária o maior grupo, correspondendo a cerca de 75% dos
clientes da Solopizza, possuem entre 20 e 40 anos. 0 segundo maior grupo é composto
por consumidores com idade entre 41 e 65 anos, correspondendo a 14,5%, seguido dos
clientes com 13 a 19 anos cuja parcela representa somente 7,5% do total.
Quanto ao sexo, aproximadamente 52% das pessoas que compraram na pizzaria
no período das auditorias representam o público feminino. Historicamente esta relação
sempre foi de aproximadamente um cliente do sexo masculino para um cliente do sexo
feminino.
0 consumo dos produtos comprados na Solopizza, na grande maioria das vezes, é
feito logo após a compra, em locais próprios para os clientes lancharem, seja na própria
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loja, como acontece na loja do Bairro Itaguaçu ou em praga de alimentação, como é o
caso dos shoppings e da loja no Super Imperatriz de Barreiros. Alguns clientes compram
o produto para ser consumido em outro local, seja para consumo próprio ou para levar
para uma outra pessoa. Nos registros de sugestões recebidas por clientes da empresa
percebe-se que há demanda por tele-entrega, sendo que a empresa ainda não oferece esse
serviço.
Nos shopping, onde há muitos concorrentes de marca, que oferecem produtos

similares e de produto, que oferecem itens que também satisfazem as necessidades dos
consumidores, percebeu-se que a decisão da compra em muitos casos é feita na própria
praga de alimentação, onde os consumidores são influenciados por outros clientes ou por
atrações oferecidas pelas lojas destacadas em banners, por exemplo.
Uma ação importante a ser citada, adotada pela Solopizza, é a Garantia de Total
Satisfação oferecida aos seus clientes, que fica impressa e visível na parede do caixa das
lojas com a seguinte frase: "não alcançada total satisfação terá direito, o cliente, a
troca do produto ou reembolso imediato do valor pago". Essa garantia visa dar abertura

para os consumidores se expressarem quando acharem necessário, tendo a certeza que
terão uma solução para algum eventual problema que ocorra com o produto ou serviço,

caso suas expectativas não tenham sido atendidas na empresa.

4.2.4 Análise do ambiente interno

Após a análise do ambiente externo e do ambiente consumidor, segue-se com a
análise do ambiente interno, cujos componentes são inerentes à organização e fornecem
importantes dados sobre as forças e fraquezas da empresa.
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4.2.4.1 Estrutura organizacional

As empresas da Solopizza possuem uma estrutura organizacional relativamente
simples. A Central de Produção conta com uma subgerente de produção, que
supervisiona a quantidade e qualidade dos produtos produzidos, orienta o trabalho de
cinco auxiliares de produção, de um auxiliar de escritório e providencia a compra dos

insumos para produção. A unidade também possui um motorista entregador, que é
responsável pelo transporte de produtos para as lojas totalizando, assim, oito
colaboradores.
A loja do Beiramar Shopping possui uma gerente de loja que acompanha o
trabalho dos seus doze colaboradores: cinco auxiliares de cozinha, cinco balconistas e
dois caixas. É atribuida aos caixas a responsabilidade de manter em ordem as atividades
na loja, nos momentos em que a gerente não esteja presente, ao estar de folga ou
executando alguma tarefa externa. A Central de Produção e a loja do Beiramar Shopping
contam também com o auxilio do gerente-proprietário, que supervisiona o trabalho
realizado nos dois locais e executa algumas tarefas operacionais e administrativas como
pagamentos, preparo da folha de salários, entre outras.
Na loja do Shopping Itaguaçu trabalham doze colaboradores: cinco auxiliares de
cozinha, cinco balconistas e dois caixas. Nessa loja a gerente-proprietária executa
diretamente as atividades gerenciais pertinentes á. empresa, sendo que, na sua ausência,
os caixas também ficam como responsáveis por manter as atividades da loja em ordem.
A loja do Bairro Itaguaçu e a loja do Super Imperatriz de Barreiros possuem
estrutura similar entre si, mais enxuta que a das outras duas lojas, devido a esses
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estabelecimentos possuírem um movimento menor que os dos shoppings e viabilizada
pelo layout dessas unidades, que é mais funcional para se trabalhar. Ambas as lojas
contam com seis colaboradores: uma subgerente que também auxilia no caixa, um caixa,
duas balconistas e duas auxiliares de cozinha. O gerente-proprietário dessas duas lojas
auxilia supervisionando as atividades nesses dois estabelecimentos

e executando

algumas das tarefas operacionais e administrativas da empresa.
0

fundador

e

proprietário

da marca Solopizza participa da empresa

estrategicamente, acompanhando pelo sistema de comunicação

o andamento das

atividades nas lojas e fornecendo instruções, baseadas na sua vasta experiência no ramo
de pi zzari as.

4.2.4.2 Recursos humanos

A gerência de cada empresa 6 responsável pelo planejamento, recrutamento e
seleção de pessoal, bem como pela contratação dos seus colaboradores. Utiliza-se para
as lojas da Solopizza tanto o recrutamento interno quanto o externo. 0 recrutamento
interno é utilizado nos casos em que algum funcionário é promovido a outro cargo na
empresa, para o qual possui capacidade para atuar. Já o recrutamento externo é utilizado
nas contratações de pessoal fora da empresa. Dentre as formas utilizadas para atrair
candidatos potenciais a uma vaga, pode-se citar: indicação e banco de curriculos do
sindicato da categoria, dos shoppings ou que são deixados nas lojas.
Os candidatos, depois de selecionados, são contratados por um período de
experiência de quarenta e cinco dias, que pode ser renovado pelo mesmo tempo, quando
necessário, sendo esse período considerado como contrato de trabalho por tempo
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determinado. Depois de passada a experiência, que deve ser no máximo de noventa dias,
o colaborador torna-se efetivo na empresa.

Em relação aos benefícios que a empresa oferece podem-se citar: todos aqueles
oriundos de registro em carteira de trabalho, como por exemplo: pagamento de horas
extras, FGTS, registro no INSS, entre outros; transporte, que é pago integral, sem
descontos; alimentação, sem custo ao colaborador; gratificação anual, cujo valor é
calculado considerando-se as faltas no ano; convênio odontológico; e folga no dia do
aniversário.

A área de recursos humanos da empresa carece de um sistema de avaliação que
forneça dados periódicos sobre a qualidade do trabalho executado pelos seus
colaboradores. Outro ponto a ser considerado é a rotatividade, que é relativamente alta.
Essa característica é própria do ramo de atividade, em lanchonetes defast-food.
A empresa proporciona, eventualmente, oportunidades para seus colaboradores
participarem de treina,mentos como palestras e cursos, os quais são oferecidos pelos
shoppings ou por instituições de educação profissional, corno o Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), acredit an do que o treinamento é um ponto muito
importante para o desenvolvimento de seus colaboradores e da empresa.

4.2.4.3 Recursos materiais

Na Central da Solopizza, a subgerente é responsável pela compra de insumos para
produção, que são utilizados na fabricação dos produtos fornecidos para as lojas e de
material de limpeza, para uso da própria Central de Produção. A compra de insumos
para produção é feita semanalmente, adquirindo-se o necessário para o uso no período.
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Dependendo do insumo e da época de compra, analisando-se a sazonalidade e
importância, pode ser feito uma eventual compra em maior quantidade de determinados

produtos, caso o preço esteja atrativo. A compra de material de limpeza é feita uma vez
por mês. A compra de embalagens, tomate pelado e base de tomate para molhos de
espaguetes é feita pelo gerente-proprietário da Central de' Produção e, na maioria das
vezes, também tem um giro de compra mensal.
Nas lojas, o fornecimento dos pedidos de massas de pizzas, de espaguetes e de
pãezinhos, bem como o de refogado que é a base para preparação dos molhos, é feito
diariamente pela Central de Produção. Esses pedidos são realizados pela gerência ou
outro colaborador que esteja qualificado e tenha permissão para acessar o sistema da loja
para executar a tarefa, pois os mesmos são feitos pela intranet da empresa. Geralmente a
entrega dos produtos necessários para a venda do dia 6 feita pela manhã. Entretanto,
caso seja necessário, pode-se fazer urna entrega na parte da tarde, para complementar o
pedido. Em relação aos insumos utilizados nos recheios das pizzas para venda, a maioria
desses, incluindo a compra de calabresa e queijo, por exemplo, é comprada num giro
semanal. No entanto, os insumos como verduras e legumes, por serem mais perecíveis,
são comprados três vezes por semana. As embalagens são solicitadas para a Central,
sendo que o pedido também é feito pela intranet, semanalmente, pela gerência de cada
loja.
Além dos produtos citados, existem itens adquiridos pela empresa que não
possuem periodicidade especifica para compra, entre eles, utensílios de cozinha e
uniforme sendo que esses últimos, por serem padronizados, são adquiridos na Central da
Solopizza.
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4.2.4.4 Produto

As quatro lojas da Solopizza operam no sistema de fast-food e oferecem aos seus
clientes opções de produtos tradicionais italianos.
Dentre os produtos que a Solopizza vende, todos em porções individuais, o
principal é a Pizza Sachet, pizza dobrada a qual se come como um sanduiche l , sem o uso
de talheres, conhecida na Itália como pizza al tag/b. A empresa oferece aos seus
clientes treze variedades de sabores de pizzas em opções clássicas como: marinara,
funghi, tarantela e romana.
0 Espaguete é outro produto de sucesso que a Solopizza comercializa. A
produção da massa é feita de acordo com a receita emiliana, cuja característica é a de ser
produzida com ovos e trigo (sem água). Os clientes contam com dez deliciosas opções
de molhos, entre eles o all'amatriciana, all'aputtanescae o cordon verte. A empresa
fabrica deliciosos pãezinhos, que são servidos como cortesia, para acompanhar os
espaguetes.
Para atender os clientes com perfil mais conservador, que preferem não comer a
pizza dobrada como um sanduíche, a Solopizza, desde o ano de 1995, percebeu a
necessidade de comercializar uma pizza servida aberta e criou a Pizza Box que é servida
na caixinha e consumida com o auxilio de talheres. Os sabores são os mesmos das
Pizzas Sachet e, como essa, também possui

o formato retangular que

é

outra

característica das pizzas produzidas na empresa.

Antes do surgimento dos talheres, dobrava-se a pizza e comia-se como urn sanduíche. Essa pizza é muito
consumida na Itália. Esse modo de saborear a pizza ajuda a manter a temperatura e aguça o olfato de quem a
saboreia.
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Figura 10: Produtos que fazem parte do cardápio atual da Solopizza.
Fonte: Solopizza.

Os calzones em porções individuais, que a empresa vendeu regularmente desde a
sua abertura até abril do ano de 2007, foram retirados do cardápio fixo da loja, por ser
mais dificil para se produzir esse item. Atualmente, os calzones são utilizados em
promoções eventuais que a empresa faz, por períodos determinados.
As lojas da rede também oferecem vários tipos de bebidas para acompanhar suas
pizzas e espaguetes como: refrigerantes, sucos, água, cerveja e chá gelado.
A Solopizza prima por servir produtos de acordo com a culinária italiana.
Entretanto, alguns clientes eventualmente sugerem que a empresa disponibilize para
venda, por exemplo, molho adicional, o que poderia implicar num espaguete com
excesso de molho ou com variados molhos servidos misturados num mesmo espaguete,
podendo não resultar num bom produto. Em relação As pizzas é eventualmente solicitada
a adição de algum ingrediente extra o que, mesmo sendo uma vontade do cliente,
poderia resultar num produto com itens cuja combinação não resulte num bom sabor ou
aparência, de acordo com o que preza a cozinha italiana.

A mesma dificuldade ocorre na forma de consumo do produto. Para o espaguete,
por exemplo, não se utiliza faca sendo ultrajante para um italiano cortar a massa para
comer. Entretanto a maioria dos clientes solicita o utensílio sendo que atualmente eles
são servidos automaticamente. As pizzas, na Italia, nunca são consumidas com molhos
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como catchup ou maionese mas, devido a inúmeras solicitações, a empresa disponibiliza
esses produtos, caso algum cliente solicite.
Na análise dos produtos oferecidos, foi detectado ainda que a Solopizza não
trabalha com recheios de pizzas doces ou com sobremesas, sendo esse um nicho de
mercado a ser explorado pela empresa. Os sabores das pizzas e espaguetes também
permanecem praticamente os mesmos no cardápio, sem grandes novidades desde o inicio
das atividades da empresa no Beiramar Shopping.
Em relação à padronização, apesar da Central de Produção contribuir muito para
a uniformidade dos produtos servidos, foram detectadas pequenas variações na espessura
e tamanho das massas de pizzas fabricadas. Nas lojas também se percebeu variações no

ponto de cozimento dos espaguetes e pizzas servidas um pouco mais ou um pouco
menos assadas do que deveriam. A maior parte dessas variações, por serem pequenas,
está dentro da normalidade e não chegam a comprometer a qualidade dos produtos da

empresa. Quando essas variações são mais intensas, os produtos são descartados.
Entretanto, não há. um limite estipulado para certas variações que ocorrem como, por
exemplo, a determinação exata do que é uma pizza pouco ou muito assada.
Cabe lembrar que as marcas dos produtos criados pela Solopizza, "Pizza Sachet"
e "Pizza Box", estão cadastradas para a empresa, no Instituto Nacional de Propriedade

Intelectual. 0 mesmo não ocorre com o Espaguete ou com o Calzone pois, segundo o
INPI, no inciso VI da Lei 9.279/96 VI, esses itens possuem sinal de caráter genérico,
não podendo serem registrados por simplesmente descrever um produto, sem estar
revestido de suficiente forma distintiva. A tipologia da assinatura dos produtos da
Solopizza está demonstrada na figura a seguir:
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Figura 11: Assinatura dos produtos comercializados pela Solopizza.
Fonte: Solopizza.

4.2.4.5 Preço

Os preços de venda praticados pela Solopizza são estimados através do método
Mark-Up onde é adotado um multiplicador sobre o custo das matérias primas. Através
desse método é calculado um valor para ser usado como referencia para adotar-se os
preps.
0 custo de cada matéria-prima e conseqüente preço de venda de cada produto

varia de acordo com o sabor, entretanto, alguns valores são agrupados em faixas de
preços que incluem um ou mais sabores. 0 preço das Pizzas Sachet custa de R$ 4,25 a

R$ 5,25. As Pizzas Box são comercializadas com pregos entre R$ 4,75 e R$ 5,75.
Apesar do tamanho da Pizza Sachet e da Box serem iguais, a diferença no prego entre os
dois tipos de pizza é de R$ 0,50 em media, justificada pela quantidade de recheio, que é
aproximadamente 10% maior na Pizza Box e pela embalagem, sendo que a Pizza Box
utiliza talheres de plástico e caixinha de papel cartão, enquanto a Pizza Sachet usa
somente um saquinho de papel manteiga, bem mais simples. 0 prego dos espaguetes é
de R$ 7,75 a porção, para qualquer um dos dez tipos de molhos oferecidos pela
Solopizza.

No caso das bebidas, comercializadas para acompanhar os produtos da Solopizza,
os pregos são conduzidos pelo mercado, sendo similares aos da concorrência.
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Os preços praticados pela Solopizza podem ser enquadrados como intermediários
cm relação aos seus concorrentes e também competitivos, levando em consideração a
qualidade e a variedade dos produtos oferecidos.

4.2.4.6 Praça

Quanto aos pontos de distribuição, duas lojas da Solopizza localizam-se em
tradicionais shoppings da Grande Florianópolis: A loja do Beiramar Shopping e a do
Shopping Itaguaçu.
A Solopizza localizada na praça de alimentação do Beiramar Shopping tem a
vantagem de estar situada num empreendimento localizado no centro da cidade de
Florianópolis, o qual atrai um grande número de visitantes, aproximadamente 900 mil
pessoas por mês, de acordo com dados fornecidos pelo shopping. Grande parte desses,
durante quase todo o ano, é formada por pessoas que trabalham ou residem na região, já
que o centro de compras possui um grande número de empresas e residências na sua
proximidade. Durante a temporada de verão, a presença dos turistas aumenta bastante o
fluxo de pessoas no centro de compras, por estar situado num ponto estratégico na
cidade. Atualmente, o Beiramar Shopping está passando por um processo de
modernização das suas instalações. Está sendo executada a reforma da sua praga de
alimentação, que será inaugurada em dezembro do ano corrente, trazendo uma proposta
moderna e aconchegante para seus freqüentadores. Outro ponto que o shopping pretende
melhorar é a área de entretenimento e lazer, sendo que já possui um projeto em estudo
para a adoção de novas salas de cinema multiplex stadium com som do/by digital, no
mesmo estilo que outros shoppings da Grande Florianópolis inauguraram. A loja da
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Solopizza, no Beiramar Shopping, possui seu espaço muito bem aproveitado. Seus
expositores e estufa para acondicionamento dos produtos estão em locais estratégicos,
facilitando o atendimento aos clientes.
A loja localizada no Shopping Itaguaçu fica na praça de alimentação do piso
Coqueiros. Esse shopping foi o primeiro construido em Santa Catarina e em todo o sul
do pais. Está localizado na confluência das rodovias BR-101 e BR-282, no portal de
entrada da regido metropolitana da Grande Florianópolis, sendo o principal centro de
compras da regido. Recebe um fluxo mensal de aproximadamente 650 mil consumidores,
de acordo com dados fornecidos pelo empreendimento. A Solopizza localizada nesse
shopping possui um grande numero de clientes que freqüentam o shopping diariamente
especialmente para almoçar ou lanchar, os quais trabalham na indústria ou no setor de
comércio e serviços da região. Além desses, há os clientes da loja que freqüentam o
shopping para passear, fazer compras ou usufruir das opções de lazer que o
empreendimento oferece entre os quais, as cinco salas de cinema inauguradas em
outubro deste ano, com tecnologia de última geração, telas gigantes, poltronas
confortáveis e espaçosas, além de som e imagem de alta definição.
0 atendimento nas lojas da Solopizza localizadas em shopping centers é feito no
balcão sendo que os clientes, optando por consumir no local, possuem disponível uma
praça de alimentação com serviço especializado de manutenção e limpeza, o qual é
custeado por todas as lanchonetes e restaurantes lá instalados. As ações que os
shoppings fazem para atrair os clientes também são muito importantes para as lojas
localizadas nesses empreendimentos pois, trazendo público para o local, todas as lojas
são beneficiadas com o aumento do movimento. A empresa entende que as duas lojas da
Solopizza localizadas nos shopping centers carecem de atualização do seu layout para
um estilo mais moderno, o que já esta sendo estudado pela empresa.
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A terceira loja da Solopizza está situada num bairro residencial, em Itaguaçu,
onde o fluxo de pessoas não é muito intenso. A loja possui um layout moderno e
ambiente agradável, que ainda conta com a vista da praia de Itaguaçu, famosa pelas suas
pedras esculpidas pela natureza e local onde se vislumbra os últimos raios do pôr-do-sol
que incidem na cidade de Florianópolis.
A loja que fica no Super Imperatriz de Barreiros está localizada na praga de
alimentação do supermercado, que possui capacidade para 126 pessoas sentadas. 0
Super Imperatriz funciona como um centro de compras na região onde atual e, além da
praga de alimentação, possui quarenta lojas e serviços como lotérica entre outros que
garante um movimento constante no local. Essa loja da Solopizza possui um layout
novo, sendo uma nova proposta que pode ser utilizada como modelo para as lojas futuras
da empresa.
Em relação à praga, foi também constatado que a empresa não está presente em
dois importantes estabelecimentos inaugurados recentemente na região da Grande
Florianópolis: os shoppings Iguatemi e Floripa, perdendo mercado para outras empresas
que lá se instalaram.

4.2.4.7 Promoção

As decisões e ações relativas à promoção na Solopizza são executadas pelos
gerentes-proprietários das lojas. A empresa não possui uma agência ou profissional
especializado em marketing, o que em alguns momentos faz com que não aja da melhor
forma em relação ao assunto. No entanto, desde a abertura da primeira loja, no ano de
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1988, a Solopizza nunca deixou de estar promovendo sua marca ou produtos em algum
tipo de mídia.
Entre os tipos de promoções já feitas pela Solopizza pode-se citar: rádio,
televisão, patrocínios em festas, eventos culturais e esportivos, bussdoor, backbus, front-

ligths, divulgação em jornais, banners nas lojas, outdoor, entre outras. Alguns desses
tipos de divulgação a Solopizza adotou por bastante tempo e de forma intensa, como foi
o caso do bussdoor e backbus, cujos registros mostram que já foi utilizado

ininterruptamente por mais de urn ano de forma institucional para divulgação

e

fortalecimento da marca. A empresa tinha o cuidado de negociar a veiculação em ônibus
que circulavam bastante, para a propaganda ter um efeito melhor. Outros tipos de
divulgação como TV, jornais e rádio, já foram utilizados por períodos mais curtos de
tempo e em menor quantidade, para promoções especificas. Algum deles corno TV e
rádio, nas emissoras de maior audiência, embora os custos sejam mais altos, o retorno
também é maior. No caso de rádio, na maioria das vezes a empresa utiliza midia
complementar como banner em loja ou busdoor.
Atualmente a empresa está adotando as seguintes formas de promoção:
distribuição de vales-lanche, produtos com desconto divulgados em banners nas lojas,
midia digital indoor (interna) nas TV's de plasma do Beiramar Shopping, placas de
esquina, outdoor e site da empresa na internet.
Os vales-lanche geralmente são distribuídos na abertura de novas lojas, para
empresas ou residências da região, convidando os potenciais clientes para conhecerem e
provarem gratuitamente os produtos da nova loja. Os gerentes-proprietários também
utilizam constantemente os vales-lanche para convidarem pessoas com as quais, ao
conversarem sobre a Solopizza, tenham percebido que os mesmos não conhecem seus
produtos. Entretanto, existe o fato de que a pessoa que ganhou o brinde tem que se
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deslocar até a loja da Solopizza, não se tendo a certeza de que a própria pessoa que
ganhou o brinde irá consumir o lanche.
Os banners são bastante utilizados na empresa para promover os produtos ou
informar os clientes sobre descontos e novidades. Possuem um custo baixo, todavia, só
atingem o público que vai até as lojas. Mesmo assim, tem resultado muito bom pois temse o registro de que promoções de descontos em Pizzas Sachet divulgados somente em

banners nas lojas aumentaram a venda do produto em até 35%. Essas promoções de
desconto são utilizadas geralmente em períodos de menor movimento nas lojas, for a da
temporada de verão. A margem de lucro diminui, mas se ganha no giro do produto.
A mídia indoor, com propaganda da Solopizza veiculada nas TV's de plasma no
interior do Beiramar Shopping, resulta numa boa projeção da empresa e dos seus
produtos para os clientes que freqüentam o empreendimento. Trazem um bom retorno ao
divulgar o produto em todo o ambiente do shopping, onde muitos clientes ao terem
desejo em consumir uma pizza ou espaguete, já contam com a loja presente no local para
satisfazê-los. Para a mídia fazer um efeito melhor é necessário trocar o video
constantemente pois, ficando muito tempo a mesma propaganda, ela acaba perdendo o
efeito por deixar de chamar atenção como no inicio.
A divulgação nas placas de esquinas acontece em forma de parceria entre a
Solopizza e o Beiramar Shopping, com o objetivo de divulgar ambas as marcas
institucionalmente. 0 custo, sendo dividido entre as duas partes, gera a oportunidade de
se fazer o dobro de divulgação que seria feito com o mesmo valor, caso se optasse por
utilizar a placa toda. No entanto, há a limitação de se utilizar somente a metade da placa
para cada empresa, com a opção única de divulgação a marca.
0 outdoor esta sendo exposto atualmente na area externa do Shopping Itaguaçu.
Nele é divulgado quinzenalmente, a cada três meses, o produto Pizza Sachet e a loja da
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Solopizza presente no empreendimento. Os outdoors são comercializados pelo próprio
shopping, para utilização dos lojistas. Devido ao fato da demanda para uso dos espaços
disponíveis ser grande, há um limite máximo definido das vezes que se pode utilizar a
mídia no ano.
0 site da Solopizza é outro canal para promover a empresa e seus produtos.
Também é utilizado para os clientes se comunicarem com a empresa, onde esses deixam
sugestões, comentários ou criticas e também podem participar de enquetes votando, por
exemplo, no seu produto preferido. O layout do site está um pouco desatualizado,
precisando ser modernizado. A empresa utiliza o site principalmente como ferramenta
de divulgação das lojas e seus produtos. 0 site não é atualizado com as promoções do
momento, que a loja oferece.
0 quadro a seguir mostra um resumo das principais formas de promoção que já
foram ou estão sendo empregadas pela Solopizza, informando os casos em que são
utilizadas, bem como as principais vantagens e desvantagens de cada urna.

Tipo de promoção
Vale-lanches

Desconto em produtos
Banners nas lojas

Desvantagem

Principal Utilização

Vantagem

Distribuição na
abertura de novas lojas
ou eventualmente pelos
gerentes
Promover produtos em
épocas de menor
movimento
Promover os produtos e
descontos

Motiva o potencial
cliente a provar o
produto

Não se tem a g arantia de
que quem ganhou o brinde
irá provar o produto

Aumenta a venda

Diminui a margem de
lucro

Custo baixo

Midis Indoor — TV's

Promover a empresa e
seus produtos

Atinge todo o
shopping, onde há
vários clientes em
potencial

Placas de esquina em
parceria com o
Beiramar Shopping

Divulgação da marca institucional

Custo reduzido pela
parceria

Outdoor na di-ea
externa do Shopping
Itaguaçu

Divulgação da marca e
produtos

Divulgação da empresa
na sua região de
atuação — Loja do
Shopping Itaeuaçu

Atinge somente o público
no local da loja
0 video precisa ser
trocado constantemente,
para não perder o efeito
de novidade
Utilização da metade do
espaço, somente com a
opção de divulgação da
marca
Por estar na área do
Shopping, hi grande
demands pelos lojistas,
tendo limite de uso no ano
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Site da empresa

Promover a empresa e
seus produtos. Canal de
comunicação com os
clientes

Interação com os
clientes em enquetes,
por exemplo

Backbus/Busdoor

Divulgação da marca,
institucional

Atinge um grande
público em regiões
estratégicas

Radio

Divulgação de
promoções específicas

Atinge grande público

TV

Divulgação de
promoções específicas

Atinge grande público

Deve ser atualizado
constantemente,
demandando atenção
Estar num ônibus que fica
muito tempo parado na
garagem, circulando
pouco pelas ruas
Alto custo e geralmente
necessita de mid ia
complementar com
imagem, para o efeito ser
melhor.
Alto custo

Quadro 02: Características das principais formas de promoção já utilizadas pela Solopizza
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2007).

4.2.5 Matriz SWOT da Solopizza

Após ter sido avaliada a situação atual de marketing, bem como os ambientes

externo, consumidor e interno da empresa, tem-se a continuidade do plano de marketing
com a realização da análise SWOT, identificando as ameaças e oportunidades presentes
no ambiente externo e as forças e fraquezas encontradas no ambiente interno, o que está
apresentado no seguinte quadro:

Ameaças

Oportunidades
•
•

•
•
•

•

Ramo em que a maior parte das vendas é
realizada A vista, trazendo liquidez;
Constantes promoções feitas por âncoras
nos shoppings, gerando grande fluxo de
pessoas também para a praga de
alimentação;
grande
corn
clima
do
Influência
movimento, por exemplo, em dias de
chuva no verão;
Alimentação fora de casa é um hábito
cada vez mais freqüente;
Clientes em potencial de 13 a 19 anos que
atualmente representam somente 7,5% das
vendas;
Demanda por tele-entrega;

•
•
•

•
•
•
•
•

Concorrência acirrada no ramo de
alimentação;
Mix ou composto de atividades das lojas
definido pelos shoppings;
Dificuldade de previsão de oscilações nos
custos das matérias-primas que são
gêneros alimentícios (sazonalidade);
Ramo de fácil penetração no mercado;
Dificuldades da Economia brasileira
(Custo Brasil) e carga tributária onerosa;
Baixo poder aquisitivo da população em
geral e má distribuição de renda no país;
Consumidores mais sensíveis a preps;
Influência do clima diminuindo o
movimento, por exemplo, em dias de sol
no verão;
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Pontos Fracos

Pontos Fortes
•

Marca Solopizza registrada no INN e bem
conhecida na
regido
da Grande

•

Florianópolis;

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Marca sempre esteve em algum tipo de
mídia, desde a abertura da empresa;
Política de total satisfação da empresa;
Preps competitivos;
Localização
privilegiada
em
dois
tradicionais shoppings center da Grande
Florianópolis;
Equipes eficientes de vigilância e limpeza
nas lojas dos shoppings, cujos custos são
rateados entre as demais lojas da praga de
alimentação;
Diferenciação de produtos como a Pizza
Sachet, servida dobrada no saquinho e a
Pizza Box, cujas marcas possuem registro
no INPI;
Central de Produção que contribui na
padronização dos produtos;
Treinamento constante dos colaboradores;
Atuação de 19 anos no mercado, que faz a
marca Solopizza ser bastante conhecida na
Grande Florianópolis;
Maioria das vendas realizadas A vista;

Falha em comunicar para os clientes as
características dos produtos tradicionais

•
•
•
•

•
•
•

italianos;
Custos altos de manter lojas em shoppings
center;
Loja do Bairro Itaguaçu instalada num
local onde há pouco fluxo de pedestres;
Não oferece tele-entrega;
Pouco flexível quando clientes solicitam
modificações nos produtos, como molho
adicional;
Pequenas variações na padronização dos
produtos;
Não possui sistema que avalie a qualidade
do trabalho dos colaboradores;
Falta adotar novidades de sabores para as
pizzas e espaguetes;

Quadro 03: Matriz SWOT da Solopizza.
Fonte: Elaborado pelo autor, com base nos dados da pesquisa (2007).

Depois de finalizada a análise ambiental e decorrente identificação, por
intermédio da análise SWOT, das oportunidades e ameaças que influenciam a empresa,
bem como seus pontos fortes e fracos, surge o momento de definir as diretrizes para as

ações de marketing, de acordo com a situação avaliada.

4.3 Missão, meta e objetivos de marketing

Conforme citado anteriormente,

nesta fase, examinam-se três assuntos

importantes: a missão, a meta e os objetivos de marketing. A missão da empresa é o
ponto principal e visa informar a raid() de ser da empresa, o motivo dela existir, sendo
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que essa diretriz deve ser pública. A missão deve ser elaborada de modo que as metas e
os objetivos de marketing sejam compatíveis corn ela. A partir da sua definição, o plano
estratégico de marketing orienta-se para atingir sua consecução. A missão atual da
Solopizza é a de "Oferecer produtos tradicionais italianos com ótima qualidade, rápido
atendimento e garantia de total satisfação".
As ações mercadológicas da Solopizza são orientadas pela sua missão no negócio
em que atua: o de fast-food de comida italiana. A missão, ao assegurar um propósito
único dentro da organização, estabelece uma orientação geral para a empresa, servindo
como um ponto focal para todos, definindo como as pessoas devem agir. Depois de
definido o que a empresa é, torna-se mais fácil definir onde deseja chegar, ou seja, as
metas e objetivos de marketing.
Uma meta visa identificar resultados abrangentes com os quais a empresa assume
um compromisso definitivo. Indica o rumo que a empresa deseja tomar e contribui para
identificar as prioridades que nortearão as tomadas de decisões na empresa. A meta de
marketing definida para a Solopizza é a seguinte: Continuar atuante e competitiva no
mercado, consolidando-se como um referencial no ramo de fast-food de comida
italiana na região da Grande Florianópolis;
Os objetivos são declarações mais especificas, que mostram o caminho a ser
percorrido para que as metas sejam alcançadas. A partir da meta apresentada, foram
determinados os seguintes objetivos de marketing:
1. Adotar novidades no cardápio, incluindo novos produtos;
2. Melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados;
3. Adequar a promoção dos produtos da empresa;
4. Intensificar e explorar mais a Garantia de Total Satisfação da Solopizza.
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4.4 Estratégias de marketing

De acordo com o que foi explanado no referencial teórico, as estratégias buscam
definir como chegar aos objetivos traçados no plano de marketing, dentro das inúmeras
alternativas existentes.
A seguir serão apresentadas estratégias de marketing propostas para cada um dos
objetivos determinados anteriormente:
Objetivo 1: Adotar novidades no cardápio, incluindo novos produtos;
Estratégias propostas:
a) Produzir pizzas em tamanho maior para tele-entrega nas lojas 03 e 04;

b) Fazer um estudo para adoção de sobremesas ou pizzas com recheios doces;
c) Fazer promoções trazendo novidades nos sabores das pizzas e espaguetes.

Objetivo 2: Melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados;
Estratégias propostas:
a) Treinamento especifico visando diminuir a níveis inexpressivos as variações nos

produtos servidos;
b) Fazer um estudo de viabilidade para a adoção de tele-entrega nas 03 e 04;
c) Promover palestras e cursos para atendimento ao cliente;
d) Criar um sistema para avaliação do trabalho dos colaboradores.

Objetivo 3: Adequar a promoçAo dos produtos da empresa;
Estratégias propostas:
a) Detalhar todas as qualidades e diferenciais dos produtos oferecidos;
b) Promover os produtos, exaltando as qualidades e diferenciais encontrados.
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Objetivo 4: Intensificar e explorar mais a Garantia de Total Satisfação da
Solo pizza
Estratégias propostas:

a) Elaborar um manual contendo todo o detalhamento da política de total satisfação
da empresa;
b) Treinar todos os colaboradores com base no manual elaborado;
c) Divulgar mais intensamente a Garantia de Total Satisfação da empresa.

A Solopizza, em relação as estratégias mercadológicas adotadas, opta pelo
marketing de massa que, segundo Ferrel et al. (2000, p. 91) visa o mercado total,
entendendo que todos os consumidores possuem necessidades parecidas. Entretanto, a
empresa define como seus principais clientes os apreciadores da culinária italiana, que
residem na região da Grande Florianópolis.

4.5 Implementação de marketing

A implementação no plano de marketing, funciona como um roteiro para guiar as
ações relacionadas com as estratégias escolhidas, apresentando os custos, características
das atividades, recursos humanos envolvidos e prazos.
A seguir será apresentado cada um dos objetivos de marketing e suas estratégias
com respectiva tabela contendo o detalhamento e ações a serem executadas na
implementação.
0 primeiro objetivo tem a finalidade de trazer novidades incluindo novos
produtos no cardápio da empresa, o qual permanece praticamente o mesmo há mais de
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dez anos. Entre as propostas está a de trazer sobremesas italianas e pizzas com recheios
doces para todas as lojas e pizzas em tamanho maior para viagem a serem
comercializadas exclusivamente nas lojas do Bairro Itaguaçu e Super Imperatriz, lojas
onde o movimento é menor e há mais condições de comercializar o produto para teleentrega. Outra estratégia relacionada a esse objetivo é a adoção de promoções com

novos sabores de pizzas que não fazem parte do cardápio da empresa como
tomate seco com riicula, atum, entre outros, promovidos em

banners

margherita,

nas lojas, sendo

comercializados pelo período de um a dois meses cada sabor.

Objetivo 01:
Estratégia

Produzir pizzas
em tamanho
maior para teleentrega nas lojas
de rua

Fazer estudo
para adoção de
sobremesas e/ou
pizzas com
recheios doces

Fazer promoções
trazendo
novidades nos
sabores das
pizzas e
espaguetes

Adotar novidades no cardipio, incluindo novos produtos
Detalhamento/Ações
Adquirir 20 assadeiras com 35
cm de diâmetro e embalagens
para testes. Fabricar na Central
de Produção pizzas ern tamanho
grande, para comercializar
especificamente para tcleentrega na loja do Bairro
Itaguaçu — Loja 03 e Super
Imperatriz — Loja 04.
Adquirir amostras de
embalagens e insumos para
testes com sobremesas e pizzas
doces. Fazer pesquisas com os
clientes para detectar demanda
e, ao mesmo tempo, testes com
recheios de pizzas doces e
sobremesas italianas para
comercializas nas lojas, se o
estudo for aprovado.
Elaborar promoções com
duração de um a dois meses
trazendo novidades de sabores
de pizzas e espaguetes que não
fazem parte do cardápio das
lojas. Colocar uma novidade no
mínimo a cada dois meses.
Incluir promoções direcionadas
ao público jovem (13 a 19 anos)
e realizar promoções contíguas
As promoções de ancoras dos
shoppings como cinemas.
Divulgar com banners nas
quatro lojas.
Custo total inicial estimado:

Custo (em RS)

528,00
(assadeiras e
embalagens
para testes)

Prazo

Gerentes-proprietários
da loja 03, 04 e
Central, com a
supervisão do
proprietário da marca
Solopizza

Prazo final
Junho/2008

369,50 (compra
de embalagens
e insumos)

Gerente proprietário
da Central, com o
auxilio dos gerentesproprietários das lojas
e supervisão do
proprietário da marca
Solopizza

Prazo final
Junho/2008

90,00 (mddia de
prego por
banner, para
cada uma das
quatro lojas)

Gerente-proprietário
da Central define os
sabores coin
supervisão do
proprietário da marca
Solopizza. Gerentesproprietários das lojas
participam com
sugestões.

Inicio em
Janeiro de
2008.
Continua a
cada um ou
dois meses.

Tabela 01: Detalhes das ações para o objetivo
Fonte: Elaborado pelo autor (2007).

Responsável

RS 1.257,50
1.
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0 segundo objetivo atua na Area da qualidade, com a criação de ações dentro da empresa
que irão refletir no atendimento aos clientes melhorando ainda mais os produtos e
serviços prestados. As ações relacionadas ao objetivo compreendem a intensificação do
treinamento na empresa com foco em diminuir as pequenas falhas ainda existentes em
relação A padronização dos produtos, adoção do serviço de tele-entrega demandados
pelos clientes, estimular mais os colaboradores a participarem de palestras oferecidas
pelos shoppings e instituições de ensino profissional, bem como criar treinamentos
específicos contendo as particularidades relacionadas com o atendimento na Solopizza e

criar um sistema de avaliação do trabalho dos colaboradores.

Objetivo 02:
Estratégia

Melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados
Detalhamento/Ações
Criar o cargo de
supervisor(a) geral de

Custo (em RS)
- -

Responsável

Prazo

qualidade para cuidar

Treinamento
especifico
visando

diminuir a
níveis

inexpressivos as
variações nos
produtos

especificamente da
padronização dos produtos
na Central e nas lojas, o
qual irá definir os
intervalos máximos e
mínimos de variações

aceitáveis nos produtos em
relação A quantidade, peso,
tamanho. Essas definições
serão comunicadas a todos e

Gerenteproprietário da

Central de
700,00 (por
mês)

que há a

o(a) supervisor(a) irá visitar

shoppings)

Fazer uma pesquisa com
clientes para detectar
melhor a demanda, e um
estudo de viabilidade para
se saber como irá funcionar
o serviço.

Prazo final
Margo/2008

possibilidade do

recrutamento para

os locais semanalmente para
inspecionar os produtos
registrando no sistema de
comunicação da empresa os
resultados encontrados.
Fazer um estudo
de viabilidade
para a adoção de
tele-entrega nas
lojas 03 e 04
(que não estão
situadas em

Produção irá
treinar e orientar o
trabalho do(a)
supervisor(a) de
qualidade, sendo

o cargo ser interno.

530,00

Gerenteproprietário das
lojas 03 e 04.

Prazo final
Junho/2008
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Promover
palestras e
cursos para
atendimento ao
cliente

Criar um
sistema de
avaliação do
trabalho dos
colaboradores

Promover de forma mais
intensa para todos os
colaboradores da empresa
palestras e cursos
relacionados com
atendimento ao cliente, os
quais acontecem nos
shoppings pelas Associações
dos Lojistas ou em
Instituições de
Aprendizagem Profissional
(1AP). Também fazer
treinamentos específicos
relacionado com situações
referentes ao atendimento
nas próprias lojas.
Acoplar na intranet da
empresa um sistema para
avaliação do trabalho dos
colaboradores..

30,00 (valor
médio da
palestra ou
curso para
cada um dos
q uarenta e
cinco
colaboradores
da empresa)

1.000,00

Custo total inicial estimado:

Gerência de cada
loja.

Imediato para
os
treinamentos
pelas IAPs.
Prazo final em
Abril/2008
para
treinamento
especifico para
a empresa.

Gerenteproprietário da
Central irá criar o
Setembro/2008
sistema e executalo com a ajuda de
programador
RS 3.580,00

Tabela 02: Detalhes das ações para o objetivo 2.
Fonte: Elaborado pelo autor (2007).

0 terceiro objetivo de marketing tem

o intento de detectar e descrever

detalhadamente as características, os pontos fortes e pontos fracos das pizzas,
espaguetes e também dos calzones vendidos pela Solopizza, sendo que esses últimos so
comercializados em promoções eventuais. As informações obtidas nessa análise irão ser
exploradas nas promoções desses produtos, exaltando as vantagens e diferenciais de
cada item, explicando também suas características, contribuindo para evitar pedidos
pelos clientes de variações no cardápio que resultem num produto que perca os atributos
da culinária italiana.

Objetivo 03:

Adequar a promoção dos produtos da empresa

Estratégia

Detalhamento/Ações

Detalhar todas as
características
'
vantagens e
diferencia is dos
produtos
produzidos e
vendidos pela
Solopizza

Elaborar material escrito
contendo descrição
detalhada de cada produto,
oriunda de análise de todos
os pontos fortes e pontos
fracos que envolvem suas
características.

Custo (em RS)

Responsável

Prazo

Custos não
expressivos

Gerenteproprietário da
Central com
supervisão do
proprietário da
marca Solopizza

Prazo final
Junho/2008
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Promover os
produtos
exaltando as
qualidades e
diferenciais
encontrados

Destacar as características
,
qualidades e diferencias
dos produtos
comercializados pela
Solopizza, promovendo-os
em banners nas lojas ,
Custo total inicial estimado:

90,00 (média

de prep por
banner, para
cada uma das
quatro lojas)

Gerentesproprietários de
cada loja

Prazo final
Outubro/2008

R$ 360,00

Tabela 03: Detalhes das ações para o objetivo 3.
Fonte: Elaborado pelo autor (2007).

0 quarto objetivo visa intensificar e explorar mais a Garantia de Total Satisfação
da Solopizza, que já existe, e garante ao cliente troca do produto ou devolução do valor
pago, caso o cliente não se satisfaça com o produto consumido. No entanto, a
formatação dessa política de satisfação não está bem detalhada quanto aos
procedimentos práticos, em relação à solução dos problemas encontrados pelos clientes.
A proposta visa a elaboração de um manual contendo essas informações, que servirá de
guia para treinamento dos colaboradores da empresa, para posterior divulgação da
garantia aos clientes de forma mais intensa.

Objetivo 04:

Explorar mais intensamente a Garantia de Total Satisfação da
Solopizza

Estratégla

Detalhamento/Ações

Custo (em RS)

Responsável

Prazo

Elaborar um
manual
contendo todo o
detalhamento da
política de total
satisfação da
empresa

Confeccionar um manual
explicativo para guiar e
padronizar as ações no
atendimento aos clientes,
relacionadas com a garantia
de Total Satisfação da
Solopizza.

Não expressivos

Gerenteproprietário da
Central

Prazo final
Maio/2008

Gerência de
cada loja

Prazo final
Junho/2008

Gerência de
cada loja

Prazo final
Julho/2008

Treinar todos os
colaboradores
com base no
manual
elaborado

Cada loja irá fazer o
treinamento para passar o
conteúdo do manual para
todos os colaboradores.

Divulgar mais
intensamente a
Garantia de
Total Satisfação
da empresa

Divulgar, principalmente na
própria loja, de forma mais
intensa, a Garantia de Total
Satisfação da Solopizza

165,00 (valor
médio do material
do curso e horas
extras dos
colaboradores,
para cada uma das
quatro lojas)
80,00 (valor médio
por cartaz ou
banner para cada
uma das quatro
lojas)

Custo total inicial estimado:

Tabela 04: Detalhes das ações para o objetivo 4.
Fonte: Elaborado pelo autor (2007).

R$ 980,00
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Depois de determinadas as estratégias para cada objetivo, a empresa deve
comunicar essas definições para todos os colaboradores, o que contribuirá para o
sucesso das ações.

A medida que programa suas

estratégias, também é preciso rastrear os resultados

e monitorar os novos desenvolvimentos nos ambientes externo, consumidor e interno,

sendo necessário para isso a avaliação e controle das atividades de marketing.

4.6 Avaliação e controle

Existem ambientes que se mantem relativamente estáveis de um ano para outro.
Alguns se desenvolvem lentamente, de maneira previsível. E

outros mudam

rapidamente, de maneira imprevisível. As empresas precisam ficar atentas ao fato de que
o ambiente certamente mudará e, quando isso ocorrer, sera necessário rever sua

implementação, programas, estratégias ou até objetivos.
Sendo assim, é necessário executar a avaliação e controle do plano de marketing.
Essa tarefa, no plano feito para a Solopizza, tell como responsável o gerenteproprietário da Central de Produção, o qual verificará periodicamente, nas reuniões entre

os gerentes-proprietários das lojas, se a implementação das estratégias está sendo
executada da forma adequada e no prazo estipulado, como estabelecido no detalhamento
de cada uma.
Para facilitar

o

controle, será utilizado

o

sistema de comunicação

e

gerenciamento de tarefas da empresa, onde serão registrados todos os passos detalhados
relacionados à implementação e cada estratégia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Solopizza foi fundada no ano de 1988, na cidade de Florianópolis. Atualmente
a empresa conta com duas lojas nessa cidade: no Beiramar Shopping e Bairro Itaguaçu;
e duas em Sao José: no Shopping Itaguaçu e no Super Imperatriz de Barreiros, além da
sua Central de produção, também localizada em São José.
O presente estudo teve como objetivo geral realizar um planejamento estratégico
de marketing para a pizzaria Solopizza, o qual foi desdobrado em quatro objetivos
específicos, sendo eles: realizar um diagnóstico organizacional da Solopizza; definir as
metas e objetivos de marketing; determinar as estratégias de marketing para a empresa; e
elaborar a metodologia de controle e avaliação dos resultados decorrentes.
Em relação à metodologia utilizada, a pesquisa caracterizou-se por ser
exploratória e descritiva, quanto aos fins; e bibliográfica, documental e de campo,
quanto aos meios. Para obter informaçfts dos ambientes externo, consumidor e interno
da organização, como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a entrevista não
estruturada, a observação direta e a pesquisa documental, feitas durante o segundo
semestre do ano de 2007.
Inicialmente fez-se uma revisão teórica, onde a ciência de autores das áreas de
marketing, plano de marketing e estratégia foi utilizada para aprofundar o conhecimento
e viabilizar a elaboração do plano do marketing.
O primeiro objetivo especifico, que foi realizar um diagnóstico organizacional da
Solopizza, envolveu a análise dos ambientes externo, consumidor e interno da empresa.
Na análise do ambiente externo detectaram-se as oportunidades

e ameaças que

influenciam a organização. Em relação as oportunidades, foram apontadas como
principais: a maior parte das vendas realizadas à vista, o aumento do hábito da
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alimentação fora de casa e promoções feitas por lojas âncoras dos shoppings, trazendo
bastante fluxo de pessoas. Em relação as ameaças destacaram-se como as principais: a
concorrência acirrada no ramo de alimentação e dificuldades na economia brasileira. Na
análise do ambiente consumidor detectou-se uma grande variedade no per fi l dos clientes

da pizzaria, formada em geral por apreciadores da culinária italiana de qualquer idade ou
sexo. Na análise do ambiente interno, foram gerados importantes dados sobre as forças e
fraquezas da empresa. Como pontos fortes destacaram-se: a marca, a localização
privilegiada das lojas dos shoppings, os pregos competitivos, a política de total
satisfação das lojas, a Central de Produção e a diferenciação de produtos como a Pizza
Sachet e a Pizza Box. Como pontos fracos foram detectados como principais: a loja do
Bairro Itaguagu, situada em local onde há pouco fluxo de pessoas, a falha em comunicar
para os clientes as características dos produtos tradicionais italianos, o fato de não
possuir o serviço de tele-entrega e também a falta de um sistema que avalie a qualidade
do trabalho dos colaboradores.
0 segundo objetivo especifico buscou definir as metas e objetivos de marketing.
Antes disso, foi apresentada a missão da empresa que é "Oferecer produtos tradicionais
italianos com ótima qualidade, rápido atendimento e garantia de total satisfação".
Conhecida a missão, que visa estabelecer um propósito anico na organização, inclusive
para as ações de marketing, foi estabelecida para a Solopizza a meta de continuar
atuante e competitiva no mercado, consolidando-se como um referencial no ramo de
fast-food de comida italiana na regido da Grande Florianópolis. Dessa meta, surgiram
quatro objetivos de marketing, sendo eles: adotar novidades no cardápio, com a inclusão
de novos produtos; melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados; adequar a
promoção dos produtos da Solopizza; e intensificar e explorar mais a Garantia de Total
Satisfação da empresa.
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A fim de viabilizar a transformação dos objetivos em realidade, foram
determinadas as estratégias de marketing para cada um deles, sendo este

o terceiro

objetivo especifico do estudo. As estratégias, bem como o detalhamento de cada uma,
contendo as diretrizes, orçamento e responsáveis, foram determinantes, ao mostrar o
caminho para concretizar os objetivos traçados no plano de marketing. Em relação as
estratégias adotadas, a empresa optou pelo marketing de massa, visando o mercado total,
embora tenha como seus principais clientes os apreciadores da culinária italiana, que
residem na região da Grande Florianópolis.
0 quarto e tiltimo objetivo especifico foi o de elaborar a metodologia de controle
e avaliação dos resultados decorrentes das atividades de marketing, onde se definiu que
a tarefa terá como responsável o gerente-proprietário da Central de Produção, o qual
acompanhará em reuniões periódicas a execução da implementação das estratégias de
marketing, comparando como o que foi estabelecido no detalhamento de cada uma. Para
auxiliar o controle, ficou definida a utilização do sistema de comunicação

e

gerenciamento de tarefas da empresa, no qual serão registrados todos os passos
detalhados relacionados à implementação de cada estratégia.
As estratégias e ações propostas para a concretização da meta e dos objetivos
tragados compreendem: produzir pizzas em tamanho maior para tele-entrega nas lojas de
rua; fazer um estudo para adoção de sobremesas e/ou pizzas doces; elaborar promoções
periódicas, trazendo novidades nos sabores de pizzas

e espaguetes; intensificar

treinamento e criar sistema de avaliação para os colaboradores; identificar e promover as
qualidades e diferencias dos produtos da empresa;

e elaborar material com o

detalhamento da Garantia de Total Satisfação da empresa, para posterior treinamento
dos colaboradores e divulgação intensa dessa política de satisfação.
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Sendo assim, conclui-se que o objetivo geral do trabalho de elaborar um plano de
marketing para a pizzaria Solopizza foi realizado com sucesso, ao serem definidas quais
as principais estratégias e ações de marketing que a empresa deve adotar para continuar
atuante e competitiva no mercado, consolidando-se como um referencial no ramo de
fast-food de comida italiana na regido da Grande Florianópolis.

Recomenda-se para estudos futuros uma análise dos resultados decorrentes da
implementação das estratégias sugeridas neste trabalho, bem como seu impacto na
organização. Também se sugere a realização de uma pesquisa mercadológica para
avaliar o nível de satisfação dos clientes da empresa para futura adequação das metas e
objetivos de marketing, caso seja necessário.
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