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RESUMO 

 
Neste projeto, tem-se como objetivo, com base nas diretrizes estudadas, a proposta 
de marketing para a empresa Brutus Alimentação Saudável, tendo como intenção, 
duplicar seu rendimento anual para o ano de 2016. O diagnóstico envolveu 
pesquisas de campo dentro do contexto em que a empresa está  inserida, onde 
foram exploradas as características desse nicho, suas competências e suas falhas. 
Foram executadas pesquisas qualitativas em profundidade com clientes atuais da 
marca, pesquisas de observação com os concorrentes e uma pesquisa quantitativa 
com interessados em alimentação saudável (n=250). Foi desenvolvido um 
diagnóstico com base nos insights e dados obtidos nas pesquisas e análises, foram 
elaborados planejamentos e propostas, identificando que, são necessárias 
ferramentas para o melhor rendimento da organização, o marketing digital, e-mail, 
melhorias no site, na apresentação do produto e até mesmo no processo produtivo. 
As pesquisas mostram a importância que tem a influência do profissional da área. 
Portanto, criando mais ações nas mídias sociais e gerando promoções que facilitem 
a fidelização dos clientes, a empresa tem oportunidade de obter um lugar único e de 
prestigio dentro da mente dos consumidores. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação saudável. Marketing. Consumidor. 
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ABSTRACT 

 

In this project, it has aimed, based on the guidelines studied in the course of 
Marketing at the Catholic University of Paraná, diagnose company Brutus 
Alimentação Saudável, has the general objective to double their annual income for 
the year 2016. It is research done under the health food sector within the context in 
which the company operates, where we study the characteristics of this niche, their 
skills and their failures. Qualitative research has been done in depth with current 
brand clients, surveys of consumer ghost technique with competitors and finally a 
quantitative survey of interested in healthy eating in social networks with 250 
respondents, with only the three surveys the project would have one significant 
scope to take further action. After the observation of this study project, it identifies 
which tools are needed for the best performance of the organization, digital 
marketing, e-mail, website improvements in product presentation and even in 
production. Research shows the importance of engagement and commitment to 
customers along with the word area of work. So create more shares in social media, 
generating promotions that facilitate customer loyalty, the company has the 
opportunity to get a place of prestige in the minds of consumers.  

 

Keywords: Healthy eating. Marketing. Consumer. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Representação gráfica do Macroambiente  .............................................. 17 

Figura 2 – Logo  ........................................................................................................ 31 

Figura 3 – Cardápio  .................................................................................................. 31 

Figura 4 – Logo Prato Light   ..................................................................................... 37 

Figura 5 – Logo Bistrot Fitness .................................................................................. 37 

Figura 6 – Logo Leve Saúde ..................................................................................... 38 

Figura 7 – Logo Vida Leve ........................................................................................ 38 

Figura 8 – Persona 1  ................................................................................................ 88 

Figura 9 – Persona 2  ................................................................................................ 89 

Figura 10 – Persona 3  .............................................................................................. 90 

Figura 11 – Persona 4  .............................................................................................. 91 

Figura 12 - Almondegas com arroz integral .............................................................. 95 

Figura 13 – Escondidinho  ......................................................................................... 95 

Figura 14 - Frango xadrez com arroz integral  .......................................................... 96 

Figura 15 – Brutus – alimentação saudável  ............................................................. 97 

Figura 16 – Cardápio  ................................................................................................ 99 

Figura 17 – Dados estatísticos disponibilizados pelo Facebook  ............................ 110 

Figura 18 – Panfleto inicial da promoção “Verão em Boa Forma”  .......................... 112 

Figura 19 – Página Facebook empresa Brutus Alimentação Saudável  .................. 113 

Figura 20 – Página Facebook do evento Zumba Festival  ...................................... 114 

Figura 21 – Alimentação saudável  ......................................................................... 116 

Figura 22 – Camiseta promocional  ......................................................................... 117 

Figura 23 – Cardápio  .............................................................................................. 117 

Figura 24 – Regulamento  ....................................................................................... 118 

Figura 25 – Cronograma de ações para 2016  ........................................................ 122 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Gênero  ................................................................................................... 65 

Gráfico 2 – Faixa etária  ............................................................................................ 66 

Gráfico 3 – Localidade dos interessados  ................................................................. 66 

Gráfico 4 – Ocupação dos entrevistados .................................................................  67 

Gráfico 5 – Quanto a prática atividade física  ............................................................ 68 

Gráfico 6 – Identificação da frequência de alimentação saudável  ............................ 69 

Gráfico 7 – Tempo disponível para uma alimentação saudável ...............................  71 

Gráfico 8 – Valor para uma alimentação saudável  ................................................... 72 

Gráfico 9 – Tempo disponível para aguardar o preparo da alimentação saudável ..  73 

Gráfico 10 – Alguns fatores que impedem uma alimentação saudável  .................... 74 

Gráfico 11 – Sobre a influência do consumo de alimentação saudável  ................... 74 

Gráfico 12 – Fontes de informação sobre alimentação saudável  ............................. 76 

Gráfico 13 – Algumas empresas de alimentação saudável  ...................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Resumo das oportunidades e ameaças  ................................................ 26 

Quadro 2 – Ambiente interno - Forças e fraquezas  .................................................. 40 

Quadro 3 - Empresa: Bristot Fitnes – www.bistrotfitness.com.br E-commerce  ........ 45 

Quadro 4 - Empresa: Prato Light Bairro: Alto da glória  ............................................ 46 

Quadro 5 - Empresa: Leve Saúde - Bairro: centro  ................................................... 48 

Quadro 6 – Perfil dos entrevistados  ......................................................................... 51 

Quadro 7 - Visão dos entrevistados  ......................................................................... 52 

Quadro 8 – Por que optam por alimentos saudáveis  ............................................... 53 

Quadro 9 – Frequência com que buscam alimentação saudável  ............................. 54 

Quadro 10 – Dia de maior necessidade  ................................................................... 56 

Quadro 11 – Sobre informações sobre alimentação saudável  ................................. 57  

Quadro 12 – Influência dos familiares  ...................................................................... 58 

Quadro 13 – Busca na Internet  ................................................................................ 59 

Quadro 14 – Escolha de distribuidora de alimentos ou restaurante  ......................... 60 

Quadro 15 – Concorrentes que trabalham com e-commerce  .................................. 61 

Quadro 16 – Conhecimento sobre restaurantes de alimentação saudável  .............. 62 

Quadro 17 – Fornecedor atual de alimentação saudável, do entrevistado  .............. 63 

Quadro 18 – Grau de importância  ............................................................................ 70 

Quadro 19 – Ocupação e atividade  .......................................................................... 71 

Quadro 20 – Fator motivador a consumir alimentos saudáveis ................................ 75 

Quadro 21 – O que impede o consumo de alimentação saudável  ........................... 76 

Quadro 22 – Grau de satisfação com a empresa atual  ............................................ 78 

Quadro 23 - Quadro da análise SWOT  .................................................................... 84 

Quadro 24 – Quadro de Plano de Fidelidade  ......................................................... 120 

Quadro 25 - Valores de investimento  ..................................................................... 127 

Quadro 26 - Valores de orçamento  ........................................................................ 128 

Quadro 27 - Tabela completa de investimentos  ..................................................... 129 

Quadro 28 - Metas mensais a serem alcançadas  .................................................. 129 

Quadro 29 - Previsão de vendas  ............................................................................ 130 

 

 



 

 

10 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

2 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................... 16 

2.1 MACROAMBIENTE ............................................................................................. 17 

2.1.1 Ambiente econômico ..................................................................................... 18 

2.1.2 Ambiente Sociocultural ou demográfico ...................................................... 19 

2.1.3 Ambiente Tecnológico ................................................................................... 23 

2.1.4 Ambiente Político-legal .................................................................................. 24 

2.1.5 Ambiente Natural ............................................................................................ 26 

2.1.6 Análise geral de oportunidades e ameaças ................................................. 26 

2.2 MICROAMBIENTE .............................................................................................. 29 

2.2.1 A empresa ....................................................................................................... 29 

2.2.2 Fornecedores .................................................................................................. 33 

2.2.3 Clientes ........................................................................................................... 34 

2.2.4 Intermediários ................................................................................................. 35 

2.2.5 Concorrentes .................................................................................................. 37 

2.2.6 Outros Públicos .............................................................................................. 40 

2.3 PESQUISA DE MERCADO ................................................................................. 42 

2.3.1 Metodologia de pesquisa ............................................................................... 43 

2.3.2 Análise da pesquisa qualitativa de observação com os concorrentes ..... 45 

2.3.2.1 Pontos fortes e fracos da loja Bristot Fitness .......................................... 47 

2.3.2.2 Pontos fortes e fracos da loja Prato Light ................................................ 49 

2.3.2.3 Pontos fortes e fracos da loja Leve Saúde ............................................... 50 

2.3.3 Análise geral da pesquisa de observação da concorrência ....................... 50 

2.3.4 Análise dos resultados das entrevistas com consumidores ..................... 50 

2.3.4.1 Perfil dos entrevistados .............................................................................. 52 

2.3.5 Visão sobre o tema ........................................................................................ 53 

2.3.6 Porque consumir alimentação saudável ...................................................... 54 

2.3.7 Frequência ...................................................................................................... 55 

2.3.8 Sazonalidade sobre a alimentação ............................................................... 57 

2.3.9 Informações sobre Alimentação Saudável .................................................. 58 

2.3.10 Influencias interpessoais ............................................................................. 59 

2.3.11 Fontes na internet sobre o tema ................................................................. 60 

 



 

 

11 

2.3.12 Considerações na hora da escolha ............................................................ 60 

2.3.13 Fornecedores de Alimentação Saudável .................................................... 62 

2.3.14 Restaurantes de Alimentação Saudável ..................................................... 63 

2.3.15 Fornecedor atual .......................................................................................... 64 

2.3.16 Análise da Pesquisa Quantitativa ............................................................... 65 

3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS .......................................................................... 66 

3.1 GÊNERO ............................................................................................................. 66 

3.2 FAIXA ETÁRIA .................................................................................................... 66 

3.3 LOCALIDADE ...................................................................................................... 67 

3.4 OCUPAÇÃO ........................................................................................................ 68 

3.5 ATIVIDADE FÍSICA ............................................................................................. 69 

3.6 FREQUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO .................................................................... 69 

3.7 IMPORTÂNCIA RELACIONADA ......................................................................... 70 

3.7.1 Tempo disponível ........................................................................................... 71 

3.7.2 Valor ................................................................................................................ 73 

3.7.3 Tempo disponível para refeição .................................................................... 74 

3.7.4 Fatores que impedem o consumo ................................................................ 74 

3.7.5 Influencias ....................................................................................................... 75 

3.8 MOTIVAÇÃO ....................................................................................................... 76 

3.9 INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO .............................................................. 76 

3.9.1 Empresas de Curitiba na área ....................................................................... 78 

3.9.2 Grau de satisfação com a empresa atual ..................................................... 78 

3.10 ANÁLISE GERAL DAS PESQUISAS DE MERCADO ....................................... 79 

4 ANÁLISE SWOT .................................................................................................... 80 

4.1 OPORTUNIDADES E AMEAÇAS IDENTIFICADAS ........................................... 82 

4.2 PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS MAPEADOS ..................................... 83 

4.3 MATRIZ RESULTANTE DA ANÁLISE ................................................................ 84 

5 PLANO DE MARKETING ...................................................................................... 86 

5.1 OBJETIVO DE MARKETING .............................................................................. 86 

5.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING ....................................................................... 87 

5.3 CONSUMIDOR-ALVO ......................................................................................... 88 

6 POSICIONAMENTO DE MERCADO ..................................................................... 93 

6.1 AÇÕES DE MARKETING .................................................................................... 93 

6.2 MIX DE PRODUTOS ........................................................................................... 94 

 



 

 

12 

6.3 MIX DE PREÇOS ................................................................................................ 99 

6.4 MIX DE DISTRIBUIÇÃO.................................................................................... 100 

6.5 MIX DE PESSOAS ............................................................................................ 103 

6.6 MIX DE PROCESSOS ...................................................................................... 104 

6.7 MIX DE EVIDÊNCIAS FÍSICAS ........................................................................ 105 

6.8 MIX DE PROMOÇÃO ........................................................................................ 106 

6.8.1 Comunicação digital .................................................................................... 107 

6.8.2 Website .......................................................................................................... 108 

2.8.3 E-mail Marketing ............................................................................................ 109 

6.8.4 Facebook ........................................................................................................ 110 

6.8.5 Instagram ....................................................................................................... 112 

6.8.6 Promoção “verão em boa forma” .................................................................... 113 

6.8.7 Implantação do Facebook .............................................................................. 114 

6.8.8 Promoção #casesaudável .............................................................................. 119 

6.8.9 Programa „‟Fidelidade Brutus‟‟ ........................................................................ 119 

7 CRONOGRAMA DE AÇÕES ............................................................................... 123 

8 INVESTIMENTO .................................................................................................. 126 

8.1 ORÇAMENTO DE CRIAÇÃO ............................................................................ 126 

8.2 ORÇAMENTO DE MÍDIA .................................................................................. 127 

8.3 ORÇAMENTO FINAL ........................................................................................ 128 

9 MENSURAÇÃO DE RESULTADOS .................................................................... 130 

10 CONCLUSÃO .................................................................................................... 132 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 134 

ANEXO A – ORÇAMENTO PARA COBERTURA DE EVENTOS .......................... 139 

ANEXO B – ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ....................... 140 

ANEXO C – ORÇAMENTO PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE .......... 141 

ANEXO D – ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS RÓTULOS .................... 142 

ANEXO E – QUESTIONÁRIO PESQUISA QUANTITATIVA..............................142  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente os clientes de uma forma geral estão com necessidades cada vez 

mais direcionadas a qualidade de vida. Além de produtos procuram também 

soluções e isto faz com que a estratégia de marketing seja um instrumento de 

inovação, promoção e criação de organizações no mercado. É nesse contexto que 

se insere o presente trabalho.  

A intenção do projeto é entender melhor o público da alimentação saudável, 

fazer justamente aquilo que o cliente da marca espera, gerar interesse e conteúdo. 

A tarefa principal do marketing não é levar o cliente a fazer aquilo que 

interessa a empresa, mas conceber e conseguir o que for apropriado aos interesses 

do cliente (URDAN, 2013). 

Uma das principais funções do marketing para qualquer empresa é a 

compreensão dos clientes, sua função é fundamental para as organizações, é desta 

função que parte a oportunidade de fazer uma análise profunda do mercado e da 

própria organização. O planejamento é uma peça fundamental que começa com a 

formulação dos objetivos da empresa, estes ligados a visão da empresa e ao futuro. 

O ambiente da alimentação saudável vem se transformando recentemente 

devido a consciência que está crescendo dentro da sociedade. Com tantas 

diferenças sociais, culturais, econômicas e demográficas, e o marketing também 

acompanha essas mudanças. 

As pessoas tem cada vez mais conhecimento sobre o assunto, devido ao 

aumento da quantidade de informações que recebem a todo momento, mesmo 

sendo bombardeados com propagandas que nos convidam a se alimentar por 

impulso, existe uma maior preocupação com aquilo que as pessoas se alimentam, e 

existe muito conteúdo a ser explorado nessa área. 

Junto a isso, a internet é destaque e é uma das tecnologias que mais causou 

mudanças na cultura do ser humano, desde um simples processo de comunicação 

em redes sociais até transações bancárias, cada vez mais ela está se propagando 

no cotidiano das pessoas e também das empresas. Por isso, as organizações 

tendem a se adaptar a estas mudanças e logo surgiram novas ferramentas de 

estratégias para o marketing via internet, inclusive para a alimentação saudável. 
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Para Cobra (2005) “A essência do marketing é um estado da mente. Em 

marketing os profissionais de negócios adotam o ponto de vista do consumidor. E 

essas decisões são apoiadas com base no que o cliente necessita e deseja”. 

 Justamente, o marketing digital apareceu como uma dessas novas 

estratégias que se utiliza através de meios digitais e esta sendo englobada nos 

planejamentos estratégicos das organizações. A internet é uma das tecnologias que 

trouxe impactos significativos para as pessoas e também as empresas, isto fez com 

que ela recebesse sua devida seriedade para a sociedade. 

 
Há pouco mais de uma década a Internet surgiu como uma rede de 
computadores, onde informações podiam ser publicadas por especialistas, 
fossem eles empresas ou pesquisadores, e acessadas por seus clientes. 
Com seu nascimento a Internet trouxe para o mundo dos negócios uma 
grande novidade: o acesso instantâneo ás informações sobre produtos e 
serviços (TORRES, 2009, p. 19). 

 

“Dentre os principais benefícios advindos com a utilização da internet, 

destacamos a capacidade de facilitar as relações de comunicação, tanto entre 

empresas quanto entre pessoas” (JUNIOR, 2007). 

O número de novos usuários nas mídias sociais cresce, isto faz com que as 

organizações tenham uma visão mais empreendedora em relação a internet e por 

consequência disto tenham que planejar suas estratégias para atuar neste meio 

cada vez mais exigente. 

“Empresas vencedoras serão as que conseguirem atender às necessidades 

dos clientes de maneira econômica e conveniente, com comunicação efetiva” 

(KOTLER, 2000, p. 38). 

Este trabalho de conclusão tem por objetivo demonstrar a aplicabilidade das 

melhorias destacadas ao longo do trabalho, direcionadas ao publico de alimentação 

saudável, e explicar como foi que ocorreu todo o processo de pesquisas de mercado 

para melhor entender a empresa. 

O objetivo do projeto foi diagnosticar a empresa Brutus Alimentação 

Saudável, seus fatores externos e internos. 

Primeiramente, foi destacado o diagnostico geral da empresa atual, 

analisando todo o setor, o macroambiente da empresa e todos os fatores ligados ao 

redor, foi estudado como base de pesquisa, notícias atuais de meios de 

comunicação conhecidos nacionalmente e referencial teórico sobre os assuntos 

mais evidenciados. Em seguida, foram analisadas as forças e fraquezas internas, 
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destacando-se então os fatores importantes para elaboração de uma pesquisa para 

melhor entender o consumidor. 

O estudo descritivo, como diz o próprio nome, procura descrever situações do 

mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por meio de entrevistas 

pessoais ou trocas de ideias em grupo, relacionando e confirmando as hipóteses 

levantadas na definição do problema de pesquisa (SAMARA, 2002). 

Foram analisados os principais concorrentes por meio de uma 

pesquisa qualitativa exploratória por consumidor-fantasma, e os clientes atuais por 

meio de uma pesquisa qualitativa exploratória em profundidade gravadas e 

posteriormente analisadas. Depois disso, foi feita a pesquisa quantitativa, divulgada 

nas redes sociais para interessados no assunto, assim, foi mais fácil identificar 

oportunidades a serem trabalhadas com clientes em potencial e interessados em 

alimentação saudável. 

No capitulo seguinte, a análise geral de todas as pesquisas, por meio da 

técnica de analise SWOT, foi possível destacar os principais pontos para as ações 

ideais para cada setor. 

Sobre os fatores destacados nas pesquisas e no estudo interno e externo, 

foram propostas melhorias em todas as áreas envolvidas dentro dos “7 P‟s” do 

marketing, cada melhoria visa atingir o objetivo geral de marketing do projeto, ações 

envolvendo os produtos, a distribuição, a logística, todas as áreas tiveram melhorias 

propostas.  

Depois de propostas as melhorias, foram definidos os cronogramas das ações 

de melhoria da empresa, para que cada ação tivesse o seu tempo definido e 

executado na hora mais adequada, somente assim com o diagnostico completo  o 

projeto se responsabiliza por passar as informações da maneira mais adequada 

para a empresa Brutus Alimentação Saudável. 
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2 DIAGNÓSTICO 

 

Antes de estabelecer e definir um diagnóstico, foi necessário estabelecer 

conceitos do marketing e do ambiente de marketing dentro e fora da empresa. 

São várias as definições relativas a marketing, dadas pelos mais diversos 

autores, incluindo algumas com a intenção de traduzir o termo, mas, de forma geral, 

pode-se dizer que este termo, já absorvido pela língua portuguesa no Brasil, 

abrange todo um grande conjunto de atividades, tarefas e ações cujo objetivo é 

satisfazer as aspirações dos clientes, sejam elas atuais ou projetadas para o futuro, 

fornecendo, a estes clientes, produtos ou serviços já constantes no mercado ou que 

venham a ser incluídos como inovações, estando a cargo do marketing identificar 

tais necessidades e criar as oportunidades de oferta aos clientes (SIQUEIRA, 2005), 

como pode-se perceber, na afirmativa de Kotler (2000, p. 30), segundo a qual 

“Marketing é um processo por onde as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo 

que necessitam e o que elas querem com a criação, oferta e livre negociação de 

produtos e serviços”. 

 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos 
insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, 
especifica que mercados-alvo serão mais bem atendidos pela empresa, 
decide sobre produtos, serviços e programas adequados para servir a esses 
mercados selecionados e convoca a todos na organização para pensar no 
cliente e atender ao cliente (KOTLER, 2003, p. 11). 

 

Pode-se dizer que o ambiente de marketing é bastante amplo, com relação à 

empresa, pois, dentro e fora desta, são praticadas ações e tarefas que conduzem ao 

objetivo antes comentado com relação ao marketing, pois todos os envolvidos de 

alguma forma no processo, e, como exemplos de alguns, pode-se citar aqueles que 

estão diretamente participantes no âmbito da empresa; fornecedores; clientes; 

prestadores de serviços à organização; seguradoras e muitos outros (CÈSAR, 

2009). 

Neste contexto, o qual é complexo devido à amplitude que abrange, existem 

profissionais que se dedicam ao relacionamento da empresa com o público, 

buscando apresentar a este público uma imagem positiva da organização, assim 

como os produtos ou serviços oferecidos. Este relacionamento partirá do ambiente 

da empresa para o campo a ser abrangido. Este é o denominado profissional de 
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marketing, a cujo encargo estará grande parte do relacionamento com os clientes, 

além de outras atribuições, como preconiza o Conselho Federal da área, no Projeto 

de Lei n° 1.944, de 2007 (CFMKT, 2007). 

 Pode-se estabelecer que, o ambiente de marketing, em suma, abrange 

globalmente o que se pode definir como ambiente de atuação da empresa, o qual se 

divide em duas categorias: macroambiente e microambiente, cujos conceitos se 

estabelecerá adiante, no decorrer do diagnóstico. 

O presente diagnóstico inclui uma análise das tendências macro ambientais 

que impactam o referido setor de atuação, uma análise dos elementos que fazem 

parte do segmento de mercado (microambiente), e inclui um esforço de pesquisa de 

mercado para explorar com mais profundidade o tema e o comportamento de 

consumo do cliente desse tipo de negócio. 

 

2.1 MACROAMBIENTE  

 

As organizações são cercadas de variáveis que devem ser observadas pois 

afetam diretamente o segmento da alimentação saudável. O ambiente da em 

questão vem se transformando recentemente devido a consciência que está 

crescendo dentro da sociedade. Mesmo com tantas diferenças sociais, culturais, 

econômicas e demográficas as pessoas tem criado um certo conhecimento devido 

ao aumento da quantidade de informações que recebem a todo tempo, mesmo 

sendo bombardeados com propagandas que nos convidam a se alimentar por 

impulso, existe uma maior preocupação com aquilo que nos alimentamos (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007; XAVIER, 2011). 

Assim, o conceito de macroambiente, emitido por Tavares (2007), estabelece 

que o macroambiente é o contexto geral no qual a empresa está inserida, sendo 

afetada por diversos fatores externos cujas variáveis fogem ao controle da 

organização  por isso, devem ser sensíveis a quaisquer alterações ocorridas nestas 

variáveis e procurar adaptar-se a elas, e melhor, se houver possibilidade de 

previsão, antecipá-las. 

Dentre os fatores envolvidos, pode-se afirmar que fazem parte elementos 

demográficos, econômicos, socioculturais, políticos e tecnológicos e naturais, todos 

eles haverão de interferir, em maior ou menor grau, as empresas de todos os ramos 

de atividade, incluindo-se também, nas empresas de alimentação saudável. 
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Pode-se representar o ambiente macroeconômico de acordo com o que se vê 

na figura 1. 

 

Figura 1 – Representação gráfica do macroambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores adaptado de Oliva et al., 2006. 

 

Essa tendência em se importar com a questão da qualidade da alimentação e 

com o conhecimento dos produtos, leis que obrigam as marcas a introduzirem 

dentro dos produtos a tabela nutricional e todos os requisitos legais, as pessoas 

estão mudando para melhor, se conscientizando e buscando uma vida melhor 

também através da alimentação.  

Observa-se, no Brasil, um fenômeno que minimiza os efeitos dessa tendência 

mundial do aumento de consumo de refeições desestruturadas, com a popularização 

dos restaurantes que servem refeições por peso, é inegável que a disseminação 

desse modelo no país demonstra sua aceitação pela população, que busca essa 

opção levada por questões econômicas, de disponibilidade de tempo, de saúde e de 

prazer (LEITE, 2011). 

 

2.1.1 Ambiente econômico 

 

Os eventos econômicos tem grande impacto na área estudada, afetando a 

todos os consumidores, que passam a se preocupar mais com o preço do que com a 

alimentação em si.  

MACROAMBIENTE 
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Atualmente o Brasil está em crise, dificultando o crescimento de qualquer 

empresa que procura crescer, principalmente quando é necessário além de vender 

um produto, vender um ideal, um estilo de vida diferente.  

Os recursos econômicos envolvidos em alimentação, em termos de mercado, 

são consideráveis, perfazendo um montante bastante superior àqueles relativos a 

outros setores, o que leva ao conceito de ambiente econômico, o qual é o ambiente 

no qual os consumidores tem mais ou menos poder de compra e, este poder de 

compra depende, também, das condições da macroeconomia do país (KOTLER; 

KELLER, 2006). 

O ambiente econômico engloba tudo o que diz respeito às políticas 

econômicas em determinado tempo no país, desde a arrecadação de impostos, as 

taxas de juros, inflação, o que contribui para diminuir, e também o poder aquisitivo 

dos clientes em geral. 

A alta do dólar e da inflação podem provocar mudanças nas escolhas 

alimentares dos brasileiros e também nos insumos usados por fabricantes de cada 

setor.  

 

A economista Cecília Melo Fernandes explica que, no curto prazo, a alta do 
dólar deve gerar impacto no cenário econômico brasileiro principalmente por 
meio de pressões inflacionárias, que já se encontra num cenário crítico 
(WELLE, 2015). 

 

Por outro lado, a alta do dólar propícia maior rendimento para exportadores, 

como, por exemplo, o fato veiculado na imprensa relativo à produção melífera na 

região de Itapetininga, cuja produção, com a alta do dólar, voltou-se à exportação, 

mais lucrativa que o mercado interno, nas condições de elevação do dólar. Por 

consequência, gera um aumento no preço interno do mel (GLOBO, 2015). 

Já existe uma necessidade de alterar os hábitos para lidar com a ascensão 

dos preços e ainda garantir refeições mais saudáveis, junto com a crise econômica 

atual. Alternativas são muitas, basta entender, se são interessantes para indústria e 

para ao consumidor, que pode ver neste cenário a oportunidade de reavaliar as 

ofertas do mercado e reconsiderar fatores importantes. 

A empresa em estudo no presente projeto é justamente a contramão do 

ambiente econômico que o pais sofre atualmente, o brasileiro hoje opta por refeições 

mais baratas e práticas, e isso está refletindo em todas as áreas de produção, 
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encarecendo os produtos e tornando o ato de se alimentar com qualidade cada vez 

mais difícil.  

Assim, opta-se por estabelecer diferencial dos demais concorrentes, optando 

por um preço mais baixo mantendo qualidade do produto. A empresa ainda está no 

seu primeiro ano de mercado, portanto, ainda não conhece a realidade sem crise, 

isso se tornou um ponto positivo perante aos concorrentes, que já estavam 

acostumados com um faturamento, que agora, foi reduzido. 

A estratégia de penetração da marca é justamente se manter com preços a 

baixo dos concorrentes, para tornar ainda mais competitiva dentro do mercado e se 

tornando uma boa opção para quem já consome com outra marca que possui um 

produto similar. 

 

2.1.2 Ambiente Sociocultural ou demográfico 

 

O ambiente sociocultural está diretamente envolvido no projeto de estudo, 

pelo fato de que muitas pessoas estão preocupadas com o seu estilo de vida e são 

influenciadas por grupos sociais querendo mudanças de valor na sociedade, e 

alimentação saudável está diretamente englobado neste setor.  

O ambiente demográfico, que considera a população humana, de 

determinada região, de maneira geral, em sua densidade e em números absolutos, 

leva em consideração, também, as condições socioeconômicas e culturais desta 

população, além de contar com outros dados, como raça, religião, idade, sexo, tipo 

de ocupação, renda e outras de interesse (ROCHA, 2011). 

Tendências demográficas são indicadores confiáveis em curto e médio prazo, 

as empresas devem estar atentas a esses eventos demográficos para não serem 

pegas de surpresa, a realidade em todo mundo está mudando muito rapidamente e 

atualmente a preocupação com a alimentação já é uma realidade vigente que deve 

ser atendida. Tendo um crescimento muito grande devido a quantidade de 

informações que as pessoas recebem todos os dias, com a poder da globalização.  

É notável que a globalização vai muito além de discussões ideológicas, um 

processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e política que 

está impulsionando o mundo, considerando, principalmente, as facilidades e difusão 

de informações, produtos e interação entre as pessoas.  
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a segmentação demográfica, uma das bases mais utilizadas (...), em 
função de sua facilidade na quantificação e classificação do consumidor, 
identifica características como idade, gênero, estado civil, número de filhos 
e escolaridade (AÑAÑA et al., 2008). 

 

Nunca se buscou tanta informação sobre alimentação, isso vem sendo 

demonstrado pela expansão dos veículos de comunicação como publicações 

escritas em jornais e revistas, como também em programas televisivos e sites de 

internet, com os profissionais da mídia realimentando esse interesse global. 

A autonomia representa a aspiração das pessoas à diversidade, tanto de 

produtos como de serviço e local da alimentação, numa tentativa de rompimento 

com as tradições (JORNAL DO MERCADO, 2011). 

Esse aspecto está intimamente ligado à conveniência, que demonstra o 

desejo de poder contar com os progressos técnicos disponíveis para simplificar o 

momento da refeição. Um exemplo é o desenvolvimento do auto-serviço (self-

service), que otimiza a relação entre o tempo despendido e a possibilidade de 

escolha (G4, 2014 ; SIQUEIRA; MAGANIM, 2015).  

Adolescentes do sexo feminino demonstram uma preocupação crescente com 

a pressão da estética corporal no sentido da redução calórica. Valorizam mais o 

suposto valor calórico reduzido do que o prazer gustativo dos alimentos, verificando-

se, taxas crescentes de distúrbios como anorexia nervosa e bulimia nesse grupo 

etária. Adolescentes do sexo masculino demonstram dar mais importância ao sabor 

e aos rituais alimentares, apresentando um consumo maior de alimentos, destaca-se 

o consumo exagerado de suplementos nutricionais, estimulados pela crença de uma 

formação rápida de massa muscular, um fenômeno identificado como vigorexia 

(GLOBO, 2012). 

Quando se refere o efeito das influências sociais e culturais no consumo 

alimentar fala-se também da influência, que um ou mais indivíduos exercem sobre o 

comportamento alimentar de outras pessoas. Quando um indivíduo se alimenta 

sozinho, a escolha alimentar é influenciada por fatores sociais que estão ligados a 

sua personalidade, uma vez que esses hábitos e as atitudes se desenvolvem em 

interação com outros indivíduos.  

Atualmente muitas pessoas são influenciadas consumir alimentos saudáveis 

pelo fato de que amigos, profissionais da academia e até a família fazem algum tipo 
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de dieta para manter o corpo mais bonito, esta pessoa se sente com necessidade de 

participar deste estilo de vida no grupo social que ela convive. 

Outra vertente é o fenômeno cultural, o destaque dado aos cozinheiros, 

atualmente denominados chefs seguindo a lógica francesa. Tais profissionais, com a 

globalização, trabalham para além de fazer comida, divulgando comportamentos, 

vendendo produtos e muitas vezes induzindo as pessoas a levarem boas práticas 

alimentares.  

A própria concepção da cozinha dentro das casas dos cidadãos vem se 

transformando, partindo de um espaço reservado para se tornar em ambiente para a 

área social, demonstrando a importância com que as atividades culinárias têm sido 

reconhecidas por todos. Muitas vezes, essas áreas gourmet parecem não terem sido 

feitas realmente para cozinhar, posto que os acabamentos, equipamentos e 

utensílios são selecionados e adquiridos mais por combinar com a decoração do 

espaço, do que por sua funcionalidade para o ato de preparar comida. 

Essas tendências ocorrem pelas migrações humanas; com as possibilidades 

da globalização, as modas vêm se repetindo com maior velocidade, e a gastronomia 

pega carona.  Há uma tradução dos pratos típicos que sempre funcionou, e os 

mesmos sofrem metamorfoses até se adequarem perfeitamente ao consumidor 

atual.  

Os alimentos circulam entre vários países e nem sempre as informações 

alimentares e nutricionais podem ser igualmente esclarecedoras para as pessoas 

locais, por diferenças de legislação, quando por diferenças culturais de percepção 

do produto.  

A autonomia, a valorização do produto natural, o convívio, a conveniência, o 

refinamento, a valorização da alimentação fora de casa, bem como a preocupação 

com a saúde, tudo isso varia de acordo com a cultura e costumes de cada local.  

Nas grandes cidades é comum existir bairros periféricos e com poucos 

recursos, da educação, a saúde e necessidades básicas de vida, essa diferença se 

tornou comum e aceitável na sociedade.  

Existem regiões em que pessoas estão morrendo de fome e também na 

mesma cidade também existem bairros onde as pessoas têm problemas de saúde 

devido ao excesso de ingestão de alimentos. Essa diferença dificulta a percepção e 

estudo da realidade da alimentação saudável atual.  
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O comportamento alimentar determina a atitude das pessoas e seu 

comportamento, o alimento que vai ser ingerido, por sua vez também determinará as 

condições nutricionais de todo homem. Portanto, estudar a nutrição e a alimentação 

é complexo, pois envolve comportamento, hábitos, situação financeira, etnia, cultura, 

religião e muitas outras variáveis. 

Uma das questões mais evidentes sobre a alimentação atual é o processo de 

distanciamento humano em relação aos alimentos. A história da alimentação 

humana reflete que a preocupação constante com a busca de alimentos, isso vem 

passando por modificações tanto na forma de produzir quando de distribuir a 

alimentação, o ambiente tecnológico tem mudado esse fator.  

As possibilidades tecnológicas de produção de alimentos em larga escala e a 

sua conservação por um tempo relativamente grande, bem como a viabilidade de 

transporte e negociação de tudo isso, vêm ocasionando um distanciamento da 

produção e do acesso á alimentação.  

Então, ocorrem situações em que os alimentos são produzidos fora da 

estação do ano e dos locais tradicionais, sendo também acessíveis em locais 

distantes da sua produção, podendo gerar tanto novos contextos de consumo 

percebidos como interessantes, quanto o estranhamento e consequente desperdício 

por sua rejeição por serem alimentos não identificados no consumo usual (CRUZ, 

2009). 

 

2.1.3 Ambiente Tecnológico 

 

O ambiente tecnológico talvez seja um dos mais importantes para a área da 

empresa, pois, a partir das novas tecnologias que surgem diariamente é que todos 

os setores se beneficiam, seja em máquinas e equipamentos ou por meio de novos 

produtos.  

O meio tecnológico é consequência das novas tecnologias que podem ser 

aproveitadas pela indústria, comércio e serviços. Além das inovações inerentes à 

empresa, em si, as mídias também evoluem tecnologicamente, trazendo mais 

possibilidades de comunicação, em maior amplitude geográfica e em menor tempo 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Com o processo de globalização são também intensificados os fatores de 

risco associados ao consumo dos alimentos, destacando-se aqueles relacionados à 
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manipulação, processamento e conservação. Nesse sentido, a introdução do 

conceito de rastreabilidade do alimento e uma maior exigência com relação à 

rotulagem alimentar é algo que não pode ser deixado de lado.  

O conceito de rastreabilidade envolve a recomposição da história do produto, 

com identificação do mesmo, o registro de cada etapa do processo, desde a 

produção até o ponto de venda. Portanto, nas etapas de produção, industrialização e 

consumo, devem ser disponibilizados informações que permitam identificar como o 

alimento foi industrializado e conservado até o consumo, informações nutricionais, 

local da empresa dentre outras informações importantes. 

Além desses conceitos ligados a produção, existe também a questão ligada 

com a consolidação do e-commerce como método de compra e de confiabilidade por 

parte dos clientes, isso favorece a compra e venda pela internet, levando a 

oportunidade para pequenas empresas que dispensam o ponto físico para venda de 

seus produtos, é o caso da empresa Brutus Alimentação Saudável. 

Essa tecnologia vem acrescentando diferenciais para as empresas da área da 

alimentação, hoje em dia não são mais permitidos erros de produção, estocagem e 

distribuição, levando a alimentação a estar inserida no meio tecnológico de maneira 

vantajosa para o cliente final, que possui maior controle daquilo que está 

comprando. 

A empresa não possui nenhuma sistematização interna para melhor 

organização, aqui existe uma falha que deve ser corrigida com esse projeto de 

analise geral da empresa. Um sistema simples de controle de pedidos, entregas e 

estoque já ajudaria a empresa a se tornar mais eficaz em geral, com ajuda de uma 

CRM fica muito mais fácil trabalhar e os clientes seriam vistos de maneira mais 

esclarecedora. 

 

2.1.4 Ambiente Político-legal 

 

A atuação da empresa no mercado, assim como o setor alimentício, é regida 

por leis que visam o cumprimento das exigências impostas pelo governo para 

garantir a qualidade do produto final, os cuidados com a rotulagem dos alimentos 

constituem uma tendência que ressalta, o aumento de exigências do consumidor.  

No sentido da valorização das diversas opções de certificação dos alimentos, 

ao processo, à qualidade, à sua composição nutricional, entre vários outros. 
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Utilizando sempre uma vistoria da vigilância sanitária responsável pela regulação, 

monitoramento e fiscalização não só dos produtos, mas também produção e 

serviços. 

Sobre isto, afirmam Shimoyama e Zela que: 

 

[...] as mudanças do ambiente político, que ocorrem constantemente, e das 
Leis, principalmente no Brasil, devem ser vistas com grande atenção, pois 
elas podem inviabilizar um produto, serviço ou empreendimento 
(SHIMOYAMA; ZELA, 2002, p. 6). 

. 

É atribuída à Anvisa a competência de regulamentar, controlar e fiscalizar os 

produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. A produção é muito 

fiscalizada, as embalagens para alimentos, e também as instalações físicas e 

tecnologias envolvidas em todos os processos de produção. 

No Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) é responsável 

por criar normas e regulamentos e dar suporte para todas as atividades da área no 

País. A ANVISA também é quem executa as atividades de controle sanitário e 

fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras (ANVISA, 2013). 

No Paraná a VISA coordena o trabalho feito em todas as cidades (pelas 

vigilâncias municipais) e complementa ações e normas quando há necessidade.  As 

ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da 

população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde (PARANÁ, 

2015). 

O objetivo é garantir a qualidade dos serviços de alimentos. As ações são 

válidas para todos os tipos de alimentos, matérias-primas, processos tecnológicos, 

embalagens, equipamentos, utensílios e também aos aspectos nutricionais que 

devem estar contidos nos rótulos. A fiscalização e inspeção dos serviços ficam a 

cargo das Secretarias Municipais de Saúde e pode ser complementado pela VISA 

Estadual. 

Todos esses fatores enriquecem a área e ajudam a manter uma segurança 

por parte dos usuários finais, que ao comprar um produto disponível na loja de sua 

preferencia, já é possível prever que antes daquele produto chegar na prateleira, 
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tiveram requisitos exigentes de produção e distribuição dentro dos padrões exigidos 

pelo governo e pela organização de saúde vigente. 

 

2.1.5 Ambiente Natural 

 

O ambiente natural é o qual se origina toda a produção de alimentos naturais, 

fornecendo uma infinidade de insumos para a indústria, a alimentação saudável faz 

parte desse processo. Ou seja, é o meio ambiente naturalmente existente, de onde 

provem todos os insumos e é onde são compartilhados pelas mais variadas formas 

de vida, incluindo o homem.  

No ambiente natural ocorrem todas as ações humanas do dia a dia e é de 

suma importância para as empresas, principalmente na área de alimentação. Este 

ambiente pode sofrer mudanças, também e a empresa deverá estar preparada para 

estas mudanças. Por exemplo, casos de escassez de matéria prima ou mesmo de 

alimentos, muitos dos quais são levados à mesa do consumidor in natura. Mesmo a 

água e o ar, que, à primeira vista, podem parecer recursos inesgotáveis, pela ação 

do próprio homem ou da natureza, podem tornar-se escassos (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 

Todos estes fatores do macroambiente, portanto, podem oferecer 

oportunidades para a organização, assim como podem suscitar ameaças ao negócio 

e será importante, à administração, deve estar atenta às oportunidades e sempre 

que possível, antecipar as ameaças promovendo formas de neutralizá-las, senão 

transformá-las em benefícios à organização.  

 

2.1.6 Análise geral de oportunidades e ameaças 

 

A empresa, pelo que se pode prever, está imersa em um ambiente macro, no 

qual uma quantidade de fatores podem interferir sobre o negócio, desde a 

quantidade populacional e as características sócio culturais, econômicas e outras, 

até o ambiente natural no qual a empresa está situada e ambientes que, mesmo 

distantes da empresa, também representam importante papel, pois são os 

ambientes que dão origem aos produtos e insumos utilizados pela empresa. 
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Também as questões políticas e legais que vigoram no país, estado ou 

mesmo município no qual a empresa está estabelecida, podem estabelecer 

restrições ou permissões que venham contra ao que objetiva a empresa. 

Quanto à economia deste ambiente macroeconômico, interfere de forma 

decisiva, propiciando o consumo e fazendo com que a empresa tenha um bom 

faturamento, enquanto que uma economia restritiva ao consumo, em qualquer dos 

níveis, vai acarretar um menor volume de negócios, para todos dentro do mercado. 

Todos estes fatores, somados ou isolados, proporcionam, para a empresa, 

oportunidades e ameaças, para as quais a empresa deve se atentar, tanto em 

termos presentes, quando então as suas soluções e é exigida imediatamente.  

No caso de ameaça e o aproveitamento, se oportunidade, deve se dar 

também com presteza, quando a organização deve estar preparada para aproveitar 

a possível oportunidade que se apresentará ou para evitar a ameaça que esta 

prevista. 

No quadro 1 apresenta-se um exemplos de oportunidades e ameaças, em 

cada um dos setores do macro ambiente. 

 

Quadro 1 – Resumo das oportunidades e ameaças 

 

Ambiente Oportunidades Ameaças 

Econômico 

 
- Mão de obra qualificada 
- Boa empregabilidade 
- Preço 

- Baixa renda 
- Desemprego 
-Alta do dólar 
- Alta inflação 
- Impostos 
- Taxa de Juros 

Tecnológico 

- Acesso à tecnologia 
- Máquinas e equipamentos de ponta 
- Acesso às mídias eletrônicas 
- Consolidação do e-commerce. 

- Mudança constante 
- Busca por produtos químicos 
substitutos 
- Críticas nas mídias 
- Inovações 

Sociocultural ou 
demográfico 

- Quantidade populacional 
- Renda média alta 
- Divulgação do produto 
- Vontade e liberdade de adquirir o produto 
- Hábitos de consumir 
- Aumento da obesidade 
- Preocupação com Alimentação 

- Desconhecimento do produto 
- Questões culturais que 
impedem acesso ao produto 
- Falta de hábito 
- Indisciplina alimentar  

Natural 

- Alta aceitação do produto natural 
- Necessidade Básica 

- Dúvidas sobre a procedência 
- Poucas condições de 
sustentabilidade ambiental 
- Escassez de matéria prima 

Político-legal 
- Leis adequadas ao produto 
- Fiscalização adequada 
 

- Mudanças governamentais 
- Exigências excessivas na 
legislação. 

Fonte: Pesquisa dos autores (2015). 
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A alimentação saudável é um assunto muito comentado nos tempos atuais 

envolvendo a escolha de alimentos não somente para manter o peso ideal, mas 

também para garantir uma boa saúde.  

Dietas são rotinas alimentares que buscam atingir um determinado objetivo, e 

nem sempre vão ao encontro de conceito de alimentação saudável.  

As oportunidades são claras, em uma área de que se trata de uma 

necessidade básica para vida, a alimentação, e com o aumento da conscientização, 

a alimentação saudável tem tido grande destaque dentro desse mercado, sendo um 

nicho ainda pouco explorado e com muito potencial para crescimento de empresa. 

Assim, esta é uma oportunidade para quem pretende uma alimentação 

adequada e natural, incluindo-se pessoas que buscam a alimentação natural com o 

objetivo de perda de peso e por muitas outras questões de saúde, usufruindo da 

segurança dos alimentos naturais e livres de agrotóxicos e outros agentes químicos 

danosos ao organismo. 

A busca pela qualidade de vida, pela comodidade, pela praticidade, pela 

consolidação do e-commerce, e pela credibilidade das comunicações midiáticas, 

tudo isso ajuda a empresa a estar no momento certo e no local exato, existe uma 

enorme oportunidade sendo criada, basta identificar fatores decisivos dentro da 

cabeça dos consumidores para que a empresa passe a crescer sempre mais e 

ocupando maior espaço em suas vidas. 

Uma empresa dedicada ao setor de benefícios, pesquisou sobre a questão da 

alimentação saudável, evidenciando, no estudo, que 56% dos entrevistados acredita 

estar se alimentando de forma saudável. Entretanto, da mesma amostra, resultou 

que somente 7% escolhem de forma criteriosa o local para refeições fora do lar, 

priorizando locais que sirvam pratos saudáveis. Tais dados tornam evidente a 

vontade de alimentar-se adequadamente, mas sem ter critérios de escolha bem 

definidos no que tange à alimentação saudável (CIDADE VERDE, 2014). 

Outra pesquisa, este da Nielsen, mostra um estudo global sobre alimentos 

para lanches. A pesquisa revela que é um mercado em ascensão, pois os alimentos 

saudáveis têm cada vez mais espaço no cardápio das pessoas, principalmente, com 

a velocidade em que as pessoas de hoje em dia estão vivendo.  

Visando esse cenário com um grande crescimento em busca da qualidade de 

vida, bem estar, aliado a praticidade, economia, a empresa, objeto deste estudo 

disponibiliza serviços de produção e entrega de alimentos funcionais gerando 
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praticidade e economia de acordo com a necessidade e o objetivo do cliente. Por 

meios de venda direta na Web, parcerias com academias, estúdios, personal 

treiners e nutricionistas.  

Muitas pessoas são influenciadas por estes tipos de profissionais da área, e o 

cliente que quer ter um resultado maior precisa seguir uma dieta rigorosa para ter 

resultado, o fator mais importante para perder ou até ganhar peso é a alimentação. 

O publico alvo da empresa estudada, são praticantes de atividades físicas, 

atletas profissionais, pessoas interessadas em manter a boa forma física, e ate 

mesmo aquelas que buscam somente a praticidade da alimentação se preocupando 

com a sua saúde e qualidade de vida. O objetivo não é focar somente em um 

publico alvo jovem que é a de academias e sim focar também em um público de 

uma idade mais avançada que também se preocupa com a sua saúde, além disso a 

alimentação é um principio básico da vida, portanto todos podem desejar se 

alimentar da maneira que julgam adequada. 

As ameaças atuais são diversas, a situação econômica atual do Brasil é um 

fator muito importante, pois pessoas estão deixando de frequentar restaurantes pelo 

alto custo e levando sua própria refeição para o trabalho. 

O Brasil vive um período em que muitos vão a falência, o comércio está fraco, 

por sua vez, muitas novas empresas tem muitas entrado no mercado. Porém, é 

nessas horas que grandes empresas abrem caminho e deixam lacunas vazias 

dentro da percepção do consumidor, é nessa hora que as pequenas empresa 

mostram seu valor e se destacam das demais, sempre se preocupando com novos 

concorrentes e buscando a melhor satisfação do seu cliente.  

A alimentação saudável é uma virtude perceptível, se essa mensagem chegar 

de maneira eficaz ao cliente, com ações eficazes, é bem possível que a  empresa 

obtenha sucesso. 

 

2.2 MICROAMBIENTE 

 

Este é composto pelas forças e agentes que estão próximos à empresa e 

muitas vezes alteram sua capacidade competitiva dentro do mercado, 

principalmente nos dias de hoje onde qualquer diferença entre as organizações já é 

parâmetro de escolha para os clientes.  
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Fazem parte do microambiente de uma organização: política interna da 

empresa, fornecedores, clientes, concorrentes e etc. São compostos por elementos 

mais próximos e diretamente ligados à empresa e que, diretamente, afetam o 

relacionamento com o cliente, portanto, mais controlável e mais fácil de administrar 

do que o macroambiente. Neste microambiente é que a empresa encontra suas 

forças e fraquezas internas, enquanto, no macroambiente se estabelecem as 

oportunidades e ameaças mais externas, elementos estes que serão úteis para que 

a empresa possa estabelecer as estratégias necessárias para atingir seus objetivos 

(KOTLER; ARMSTRONG, 2007). 

 

2.2.1 A empresa 

 

A empresa Brutus Alimentação Saudável, foi criada com o intuído de fornecer 

a alimentação primeiramente para pessoas ligadas ao dono da empresa, o mesmo 

estava inserido em um mundo muito ligado ao esporte e a vida saudável, á partir do 

momento em que seus amigos começaram a aprovar a alimentação e recomendar 

para outras pessoas próximas, foi que a empresa começou a tomar proporções para 

se tornar uma empresa sólida e ocupar espaço dentro do mercado de Curitiba.   

O começo era apenas com poucas opções de refeições e alguns sucos, hoje 

a empresa já conta com profissionais ligados á área com possibilidade de dietas 

personalizadas, tudo para chegar cada vez mais próximo ao padrão de alta 

qualidade não só da alimentação mas de atendimento e ganho de resultados dos 

clientes. 

A empresa, propriamente dita, em seu âmbito específico, ainda tem sua 

divisão em setores, constituindo o ambiente interno da organização. Todos estes 

setores, atuando de forma harmônica, começando pela administração, até o setor de 

vendas, todos os outros que compõem este ambiente interno, pois todos eles, de 

alguma forma, participam do marketing da empresa, pois o objetivo final, para todos, 

é o consumidor (MOURA, 2014). 

Pode-se dizer, portanto, que a empresa, é o núcleo menor do microambiente, 

no qual se desenvolvem as atividades necessárias para a manutenção desta 

organização no mercado.  

A Brutus Alimentação Saudável é uma empresa especializada em refeição 

saudável, atua no mercado curitibano há apenas um ano, com um cardápio com 
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mais de 20 opções de pratos prontos e opções personalizadas, atuando pelo e-

commerce em Curitiba. 

A empresa atende seus clientes por meio do telefone, email, Facebook, 

Instagram e pelo próprio e-commerce da empresa.  

Disponibilizando um novo jeito de se alimentar com saúde, qualidade e muita 

praticidade, as refeições são voltadas para quem precisa de uma alimentação 

balanceada e focada em resultados. Todo o cardápio foi elaborado por nutricionistas 

que seguem rigorosos critérios e tem como prioridade levar alimentos de qualidade e 

saudáveis a todos os clientes.  

Entrando no mercado de Curitiba para satisfazer todos os seus clientes, a 

Brutus Alimentação Saudável trabalha com planos de refeições prontas congeladas, 

tornando fácil fazer dieta. Técnicas como ultracongelamento, uso de ingredientes e 

temperos naturais que permitem a empresa oferecer o melhor para seus usuários. 

Todas as refeições são feitas sem a adição de conservantes, corantes ou 

amaciantes, sempre mantendo o padrão de higiene e controle na fábrica de 

resultados, para reduzir a quantidade de sódio contido nos alimentos, o chef usa sal 

marinho, deixando a comida saborosa e saudável.  

Trabalhando com planos criados para atender todos os perfis de clientes, 

desde aquele que quer deseja perder peso, ganhar peso ou até mesmo aquele que 

tem preguiça de sair para comer e quer se alimentar com a garantia de um cardápio 

saudável de alta qualidade.  

A Brutus Alimentação Saudável, atua no mercado de Curitiba há um ano e 

ainda busca seu espaço de prestígio dentro da cabeça dos consumidores e do 

público-alvo. O objetivo do projeto é justamente atender a essa expectativa, 

trabalhando da forma adequada ao tamanho real da empresa e sua situação atual. 

O faturamento anual foi concluído em Outubro de 2015, foram vendidas 5.000 

unidades de alimentação saudável durante todo o período.  
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Figura 2 - Logo 

 

 

 

Figura 3 – Cardápio 
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2.2.2 Fornecedores 

 

Os fornecedores da empresa Brutus são, basicamente fornecedores de 

matérias primas para a produção da alimentação, a empresa busca sempre o melhor 

produto disponível no mercado. Muitos fatores são levados em consideração na hora 

da escolha do fornecedor, o preço, a proximidade com a fábrica, a origem do 

produto e também o tempo de entrega do produto em questão.  

O fornecedor é um dos mais importantes fatores de marketing do 

microambiente, pois dele depende o fornecimento de produtos e insumos que a 

empresa aplicará em seus produtos ou serviços. O relacionamento e a comunicação 

com o fornecedor precisam sempre estar em boas condições, pois, em caso de falha 

neste relacionamento ou comunicação, poderá haver interrupção ou mesmo 

suspensão de elementos necessários para que a empresa atinja seu fim (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 

Outro fator preponderante, para o marketing da empresa, é o preço, o qual é 

definido pelo fornecedor. Um bom preço, aliado à qualidade, pode proporcionar uma 

ótima vantagem competitiva para a empresa (SARQUIS, 2003). 

As principais matérias primas utilizadas dentro da empresa são de fácil 

aquisição, bovinos e aves, se encontram sempre no açougue mais próximo da 

fábrica, que possui todas as questões legais vigentes e ajudam a manter um bom 

relacionamento com o fornecimento sempre na hora necessária a um preço justo.  

As outras matérias primas são encontradas sempre na distribuidora de 

hortifrútis principais de Ponta Grossa, situado a poucos quilômetros da fábrica, 

tornando a produção fácil e com baixos custos com os fornecedores, a centralização 

das compras com fornecedores fidelizados torna a refeição sempre padronizada.  

Para os recipientes, sacolas e garrafas, o fornecedor é também centralizado, 

as compras são feitas sob encomenda, e posteriormente personalizadas na gráfica 

que desde o começo da empresa trabalha para que a qualidade do produto 

transpareça até mesmo em suas embalagens.  
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2.2.3 Clientes  

 

Os clientes da Brutus Alimentação Saudável, na verdade, começaram sendo 

amigos e conhecidos próximos ao dono, com vinculo muito pessoal, e por parte 

desse pensamento, as pessoas relacionadas com esses clientes foram confiando 

cada vez mais, devido a personificação da empresa, para alguns não existia nem 

nome, apenas alguém que fazia as refeições fitness. 

Isso ajuda e atrapalha a empresa, pois algumas pessoas estavam mais 

habituadas a entrega personalizada pelo dono da empresa, a adaptação a entrega 

com o motoboy foi sendo feita aos poucos.  

O cliente é, possivelmente, o mais importante elemento do microambiente, 

pois ele é que irá consumir o produto ou serviço da empresa e ele que definirá se a 

empresa permanece ou não no mercado. Para ele é orientado, basicamente, o 

marketing, pois é o objetivo final da empresa, agradar aos clientes antes de qualquer 

outra coisa. 

É de muita importância, para a organização, a captação do cliente, ou seja, 

atraí-lo através de ações e fidelizá-lo, pois é muito difícil um cliente seguir a dieta a 

risca e obter os resultados que espera, isso é relativo para cada um. O que significa 

que este cliente estará ligado à empresa e dela adquirirá sempre um produto ou 

serviço, pela confiabilidade e qualidade que vê em seus produtos.  

Este é o cliente satisfeito ou, melhor ainda, surpreendido, quando a qualidade 

ofertada é maior que a esperada. Portanto, a satisfação do cliente é ponto de crucial 

importância, no microambiente (RIBEIRO, 2012). 

 

A satisfação dos clientes é um elemento amplamente buscado por 
empresas preocupadas com os clientes, sendo que esta, não pode ser 
comprada, mas sim, conquistada através de artifícios utilizados pela 
empresa para atrair o cliente. (...)a satisfação dos clientes com o 
atendimento das necessidades do mesmo, onde a satisfação total ou parcial 
dos clientes será alcançada de acordo com o suprimento de suas 
necessidades explícitas e implícitas. (...) a busca pela satisfação estimula os 
clientes a tornarem-se mais fiéis à marca, instiga os clientes a voltar a 
consumir o produto e auxilia a empresa na sua divulgação, através da 
comunicação “boca a boca”, possibilitando a empresa um aumento 
considerável na participação do mercado e em sua lucratividade (RIBEIRO, 
2012). 

 

Portanto, a necessidade de satisfazer as expectativas do cliente, é uma das 

preocupações primordiais da empresa, assim agindo e atendendo as tais 
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expectativas procurar sempre superá-las, certamente desenvolvendo uma excelente 

carteira de clientes fiéis, pois no setor de alimentação, é bastante desejável e 

possível. 

Visando atender um mercado de nicho, o objetivo é atender o público que se 

preocupa com uma alimentação saudável e balanceada. Tanto para atletas de ponta 

quanto para interessados em começar uma dieta para perder peso.  

O objetivo é atender quem não tem tempo para preparar a própria dieta. 

Muitas pessoas levam suas refeições para o trabalho ou para o próprio treino. Em 

tempos de crise financeira, não significa que as pessoas irão se alimentar de forma 

pouco saudável.  

Poucos têm o tempo de comprar nas feiras e mercados e aproveitar os 

produtos da maneira adequada, assim então, poupar muito dinheiro e ao mesmo 

tempo fornecer alimentos ricos e saudáveis para toda a família. 

A empresa provê pelo site uma maneira em que o cliente monte sua dieta e 

finalize a compra de maneira fácil, de maneira automatizada ganhando tempo. Se 

prontificando a assistência pessoal, para esclarecer dúvidas e manter uma relação 

mais pessoal com o cliente com uma certa assessoria personalizada individualmente 

a alimentação de cada, de acordo com suas especificas necessidades. 

 

2.2.4 Intermediários 

 

Os intermediários ajudam a empresa de alimentação saudável a promover, 

vender e distribuir seus produtos, levando ao cliente de maneira cada vez mais 

rápida e fácil.  

Aqui a web é utilizada para fazer parte desse processo, a cultura cibernética e 

de autoatendimento, vem crescendo cada vez mais foi o grande fator que levou a 

empresa a não possuir um espaço físico como um restaurante para atender aos 

clientes em sua loja, com custos reduzidos, a empresa possui apenas a 

possibilidade de entregas, fazendo com que a alimentação chegue em casa com 

rapidez e eficiência.  

Depois da compra online, o processo passa para dentro da cozinha, onde são 

preparados os alimentos de acordo com a necessidade dos clientes, posteriormente 

a entrega é feita por uma equipe de motoboys terceirizada. 
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Nesta classe de intermediários, se podem incluir todos aqueles que 

contribuem com a empresa em uma posição que está entre o ambiente interno e o 

consumidor final, seja de forma direta, como o comércio distribuidor de produtos, no 

caso da indústria, por exemplo, o qual distribui o produto da empresa aos clientes 

finais (KOLTLER; ARMSTRONG, 2007). 

Entretanto, outros intermediários existem, em outras posições, como os 

agentes financeiros, que cuidam do setor administrativo da empresa. Nossa rede de 

produção é feita por um profissional da área que administra a cozinha e as compras 

de matérias primas. 

Outros intermediários, assim como os fornecedores, são os „‟parceiros‟‟ da 

empresa, dentro eles estão personal trainers, esteticistas, nutricionistas, 

profissionais da área em geral, que com a sua atuação permite facilitar o 

relacionamento com o cliente em todas as instâncias. 

 

Os intermediários do marketing ajudam a empresa a promover, vender e 
distribuir seus bens aos compradores finais. Incluem revendedores 
(atacadistas, varejista, agentes), firmas de distribuição física 
(transportadoras, manuseios, etc.), agências de serviços de marketing (ag. 
de propaganda, ag. de promoção, consultorias de marketing) e 
intermediários financeiros (bancos, financeiras, seguradoras). Na tentativa 
de criar um relacionamento positivo com os clientes, provendo-lhes 
satisfação, a empresa deve fazer mais do que apenas otimizar seu próprio 
desempenho. Deve relacionar-se efetivamente com os fornecedores e os 
intermediários de marketing para otimizar o desempenho de todo o sistema 
(MOURA, 2014). 

 

O relacionamento com os intermediários é tão importante para a empresa 

como o relacionamento com o cliente de certa forma, o relacionamento com este 

último passa, em grande parte, pelo intermediário, o qual, para seu benefício e 

benefício da empresa parceira, portanto também estará envolvido, no marketing. 

O cliente recebe a alimentação em casa, de acordo com as Políticas de 

Entrega da empresa.  

Os canais diretos implicam numa entrega rápida e fácil, direto do e-commerce 

para a mesa do cliente, necessitando de uma logística de pronta-entrega muito 

eficiente. 

Os canais indiretos abrangem uma gama de opções, como distribuição de 

atacado, revenda, sites de parceiros, comércio de suplementação, academias e 

estúdios. A empresa é entrante no mercado, e muitas vezes não é bem aceita em 



 

 

37 

pontos de venda, portanto esse é um ponto que deve ser trabalhado no decorrer do 

projeto.  

A empresa mesmo sendo nova no mercado, vem demonstrando que é 

possível estabelecer uma clientela fiel aos produtos, visto que essa alimentação trás 

benefícios a saúde, ao bem-estar e a praticidade do dia-dia das pessoas que está 

cada vez mais corrido. 

 

2.2.5 Concorrentes 

 

A concorrência da Brutus vem crescendo, muitos novos entrantes estão 

visando o mercado da alimentação saudável em geral, isso vem crescendo junto 

com a conscientização do público em geral, a quantidade de informações divulgadas 

na televisão, internet, rádio e revistas são enormes, e isso vem facilitando a entrada 

de pequenas empresas que desejam atuar no ramo e ocupar espaço no mercado. 

Pensando nisso, o posicionamento da empresa é justamente se diferenciar dos 

demais que já existem e dos novos entrantes, o ultracongelamento é parte desse 

processo, facilitando a vida dos clientes que não precisam esperar toda vez que 

decidirem se alimentar bem. 

O grau de competitividade pode constituir uma fraqueza, se a empresa não 

consegue fazer frente à concorrência. Ou, do contrário, se transformar numa força 

impulsora dos negócios. É o caso já tratado, com relação aos preços. Se a empresa 

conta com fornecedor que lhe proporciona preço melhor que a concorrência, poderá 

ofertar o produto ou serviço a um preço inferior ao da concorrência, o que será uma 

força (COSTA, 2015). 

A empresa precisa convencer o cliente que é mais vantajoso para o cliente, 

este adquirir um produto ou serviço seu, que do concorrente e essa consciência do 

cliente é defendida pelo marketing, demonstrando a este cliente, todas as vantagens 

possíveis e reais, naturalmente, de adquirir o produto que a empresa oferece 

(KOTLER; ARMSTROG, 2007). 

Ainda afirmam Kotler e Armstrong (2007) que não há uma fórmula específica 

de marketing para que a empresa possa ser competitiva, com relação aos 

concorrentes, em seu marketing, mas que, cada empresa deve descobrir, a partir de 

suas potenciais vantagens, como apresentá-las ao cliente de forma agressiva, 
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eficiente e eficaz, no intuito de obter a confiança deste cliente e ter vantagem sobre 

o concorrente.  

Em Curitiba existem alguns concorrentes diretos: Prato Light, BistrotFitness, 

Leve Saúde e Vida Leve são empresas que desenvolvem e comercializam produtos 

dentro da alimentação saudável que também decidiram facilitar a vida dos seus 

clientes oferecendo refeições prontas. As empresa atendem seus clientes na loja 

física, por meio de delivery e pelo e-commerce. A grande diferença da empresa 

estudada é exatamente o fato de ser congelada e ser feita em porções específicas. 

A seguir a logomarca dos concorrentes diretos da Brutus Alimentação Saudável em 

Curitiba; 

 

 

Figura 4 – Logo Prato Light 

 

 

Fonte: Página Facebook 

 

 

Figura 5 – Bistrot Fitness 

 

 

Fonte: Página Facebook 
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Figura 6 – Leve Saúde 

 

 

Fonte: Página Facebook 

 

 

 

 

Figura 7 – Vida Leve 

 

 

Fonte: Página Facebook 

 

 

Pode-se dizer que todo o alimento saudável encontrado no mercado se 

encaixa no quadro dos concorrentes indiretos, desde as frutas da prateleira ate os 

produtos light industrializados. 

Restaurantes que vendem a imagem de alimentação saudável são muitos 

dentro do mercado, só aqui em Curitiba: Curitiba Light, X2, Bistro da Bibi, Toque 
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Natural Bistrô, Espaço Vida Saúde, Tasty Salad Shop, Mr. Green, Veg e Lev, entre 

muitas outras. 

Além do diferencial no modo de produção do produto final, o foco da empresa 

é estar sempre mais acessível ao cliente, tornando os produtos com preço á baixo 

da concorrência. O objetivo é justamente levar a alimentação saudável a realmente 

todos que tiverem interesse, tornando o produto muito mais tangível. 

 

2.2.6 Outros Públicos 

 

Aqui a empresa tem uma vantagem, o público em geral é de grande interesse, 

pois todos se interessam por alimentação visto que é um fator crucial a vida 

humana, dentre este público se encontram os clientes em potencial visados pela 

organização.   

O público que procura a empresa está disposto a mudar o seu estilo de vida, 

muitas vezes, já vem determinados com o que precisam, outros então apenas 

querem perder peso para o verão. Nosso publico alvo é justamente qualquer um que 

deseja se alimentar com qualidade, tanto profissionais que dependem do corpo ou 

até mesmo quem simpatiza com uma alimentação balanceada de qualidade. 

Os públicos são os grupos aos quais o marketing deve atingir. Este fator do 

microambiente atinge não somente os clientes, em sua diversificação, mas os 

públicos que, de alguma forma podem apoiar a empresa e suas ações, no sentido 

de crescer. 

Kotler e Armstrong (2007) citam os seguintes grupos de públicos: 

Financeiros – Aqueles que contribuem, de alguma forma, para que a empresa 

possa gerar ou obter fundos para investimentos. Nesta categoria se enquadram 

todas as organizações que possam, de alguma forma, proporcional capital, como 

bancos, financeiras, empresas de investimentos e muitas outras. 

Os públicos, como se percebe, os públicos de alguma forma ligados a 

alimentação e, neste caso, o marketing deve permanecer atento, por exemplo, às 

questões legais, para não se venha a infringir alguma lei e assim, estabelecer, com 

este público, uma noção de empresa responsável e confiável. 

Outros grupos também, denominados por Kotler e Armstrong (2007), de 

grupos de interesse, podem ser considerados, como ONGs, grupos ambientais, 

dentre muitos. 
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Os públicos locais são aqueles que estão estabelecidos na mesma região da 

empresa e compreendem, além dos moradores, as associações, enfim, todos os que 

tem proximidade física regional com a empresa, aqui o publico em questão, são os 

mais ligados a uma alimentação regrada, portanto, profissionais da área estão muito 

conectados com a empresa, mesmo ela não tendo uma localização geográfica, as 

pessoas estão ligadas a seus smartphones e as suas redes sociais, por sua vez 

estão ligadas a empresa, que está presente em todas as plataformas na internet. 

O público todo em geral é nosso público-alvo, todos estão dispostos a se 

alimentar, é um principio básico para vida, porém, com a ajuda da informação cada 

vez mais presente na vida da população, a alimentação saudável tornou-se uma boa 

opção e de fácil acesso para todos e é aqui que o projeto se enquadra, para 

melhorar essa possibilidade. 

Além destes grupos, existe o grupo do público interno, de suma importância, 

também, para a empresa, pois é constituído pelos colaboradores, sejam eles 

administradores, funcionários, voluntários ou de qualquer modalidade de 

colaboração que prestem, internamente. 

O microambiente, mais especificamente no ambiente interno da empresa, 

apresenta forças e fraquezas, as quais precisam ser administradas pela 

organização, para que as primeiras sejam reforçadas e contribuam com a empresa e 

as segundas minimizadas, neutralizadas ou mesmo, se possível, transformadas em 

forças (KOTLER; KELLER, 2006). 

No ambiente interno, como no que tange às oportunidades e ameaças antes 

apresentadas, pode-se estabelecer um quadro similar, relacionando as forças e 

fraquezas encontradas, como se mostra no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Ambiente interno - Forças e fraquezas 

 

AMBIENTE INTERNO 

Forças Fraquezas 

 
- Consolidação do e-commerce 
- Proximidade de produção do produto ou 
insumo 
- Alta aceitação do produto natural 
- Boas condições de sustentabilidade 
ambiental 
- Incentivos governamentais para pequenas 
empresas 
- Bom conhecimento dos produtos 

 
- Pouco relacionamento com público 
financeiro 
- Falta de sistema organizacional 
- Produto perecível  
- Público crítico 
- Empresa nova no mercado 
- Informação em excesso 
- Quantidade grande de concorrentes 
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- Preço abaixo da concorrência 
- Público interno consciente e comprometido 
 
 

Fonte: Pesquisa dos autores (2015) 

 

Assim, com conhecimento das oportunidades e ameaças que podem estar 

presentes no ambiente externo e as forças e fraquezas do ambiente interno, pode-se 

levantar um diagnóstico da empresa, ou seja uma análise do potencial, dos riscos, 

do que precisa ser melhorado e das situações que favorecem a empresa e podem 

ser aproveitadas.  

 

2.3 PESQUISA DE MERCADO 

 

Pesquisa de marketing é a identificação, a coleta, analise e a disseminação 

sistemática e objetiva das informações; e esse conjunto de ações é empreendido 

para melhorar as tomadas de decisão relacionadas a identificação e a solução de 

problemas em marketing (MALHOTRA, 2005). 

A tarefa da pesquisa de marketing é a identificação, a coleta, análise e a 

disseminação sistemática e objetiva das informações, buscando encontrar dentro da 

alimentação saudável e esse conjunto de ações é empreendido para melhorar as 

tomadas de decisão relacionadas à identificação e solução de problemas. 

A tarefa da pesquisa de marketing é a validar as necessidades de novas 

informações e fornecer a gerencia informações relevantes, precisas, confiáveis, 

válidas e atuais (MALHOTRA, 2001). 

É uma ferramenta de extrema importância para qualquer empresa que deseja 

desenvolver-se, é com ela que é possível ter uma visão mais ampla e específica do 

próximo passo a ser dado rumo ao sucesso.  

Com a pesquisa de mercado, a empresa faz um levantamento com 

informações pertinentes a ela mesma, sobre seu produto, seu público e tudo que 

deseja levantar de informações, inclusive a concorrência. 

As respostas são o ponto de partida para as mudanças, ou para permanência, 

visando sempre a melhoria, com perguntas certas, a empresa consegue detectar, 

exatamente seus pontos fortes e fracos em relação a sua produção, propaganda, 

distribuição e vendas. 
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É importante que a empresa realize todos os tipos de pesquisa de mercado 

que sejam importantes e adequados para as respostas que procura, evitando o uso 

de dados ultrapassados e genéricos, a empresa deve ir a fundo para conseguir 

informações preciosas e tomar a atitude correta. 

O objetivo de pesquisa que a empresa Brutus teve era exatamente ampliar a 

compreensão acerca da concorrência, do comportamento do consumidor por meio 

de pesquisas qualitativas com clientes fidelizados e também de clientes em 

potencial, por meio de uma pesquisa quantitativa disparada nas redes sociais. 

 

2.3.1 Metodologia de pesquisa 

 

Pesquisa de marketing é um dos aspectos mais importantes e fascinantes do 

marketing. A pesquisa de marketing fornece informações valiosas á empresa, as 

quais guiam todas as atividades de marketing (MALHOTRA, 2005).  

Para elaborar um diagnostico correto e completo, não interessam apenas as 

informações coletadas com a análise ambiental e sim ir mais afundo para coletar 

dados ainda mais importantes por meio de pesquisas.  

No presente estudo foram realizadas algumas etapas de pesquisa de campo 

no qual a natureza geral do projeto foi descobrir um pouco mais sobre os 

concorrentes e as informações que os consumidores deste serviço poderia nos 

proporcionar, para obter estas informações foram executados três etapas de 

pesquisa de campo.  

O objetivo de pesquisa que a empresa Brutus teve era exatamente ampliar a 

compreensão acerca da concorrência, do comportamento do consumidor por meio 

de pesquisas qualitativas com clientes fidelizados e  também de clientes em 

potencial, por meio de uma pesquisa quantitativa. 

 As entrevistas individuais em profundidade são aquelas realizadas frente a 

frente com o respondente, no qual o assunto-objeto da entrevista é explorado em 

detalhes (AAKER, 2001).  

A entrevista de profundidade é uma entrevista não estruturada, direta, 

pessoal, em que um respondente de cada vez é instado por um entrevistador 

altamente qualificado a revelar motivações, crenças, atitudes e sentimentos sobre 

determinado tópico (MALHOTRA, 2001). 
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Na primeira fase do projeto foi executado um método de pesquisa de 

observação com três concorrentes em potencial na cidade de Curitiba, através da 

técnica de consumidor-fantasma, foram destacados pontos fortes e fracos das 

empresas em questão, e sobre essas análises, foram elaboradas novas perguntas, 

para serem feitas com os consumidores da Brutus Alimentação Saudável.  

Os métodos de observação limitam-se a fornecer informações sobre 

comportamento real das pessoas. Contudo a observação casual é um importante 

método exploratório. Os administradores continuamente monitoram variáveis, como 

os preços e atividades publicitaria da concorrência, o tamanho das filas de clientes 

esperando por atendimento e o material sobre as mesas dos executivos, como 

forma de identificação de oportunidades ou problemas (AAKER, 2001).  

O estudo exploratório pode ser essencial como o primeiro passo para se 

determinar uma situação do mercado a partir da obtenção de informações sobre 

concorrência, produtos existentes, evolução e tendências de um segmento 

específico em que se pretenda atuar (SAMARA, 2002). 

Em geral, pesquisa exploratória é significativa em qualquer situação da qual o 

pesquisador não disponha do entendimento suficiente para prosseguir com o projeto 

de pesquisa (MALHOTRA, 2001). 

Portanto, na segunda fase, foi realizado entrevistas em profundidade com 

consumidores em potencial, destacando fatores importantes a serem melhorados e 

alguns fatores a serem mantidos, informações preciosas foram reveladas. 

Na terceira fase de pesquisa foi realizada uma fase de natureza quantitativa, 

com aplicação de questionário elaborado junto às respostas das pesquisas 

anteriores dos consumidores, com 250 respostas válidas. 

O principal objetivo da pesquisa descritiva é descrever alguma coisa, 

normalmente características ou funções de mercado (MALHOTRA, 2001). 

O estudo descritivo estatístico, ou pesquisa quantitativa, buscará uma analise 

quantitativa das relações de consumo, respondendo a questão „‟Quanto?‟‟ para cada 

objetivo do projeto de pesquisa que tenha adotado esta metodologia (SAMARA, 

2002). 

Uma questão pratica frequente na pesquisa de marketing é a determinação 

do tamanho da amostra. Uma pesquisa de marketing não pode ser planejada ou 

implementada sem que se saiba o tamanho da amostra. Além disso, o tamanho da 
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amostra está diretamente relacionado com a questão dos custos e, portanto, tem 

que ser justificado (AAKER, 2001). 

Tendo em vista o contexto competitivo e tendências de mercado, o intuito 

estratégico é reforçar a postura de credibilidade da marca junto aos consumidores, 

considerando como ponto de partida o bom relacionamento com profissionais da 

área de saúde e esportes, formadores de opinião de grande valor quando o assunto 

é alimentação. 

Essas considerações metodológicas incluem o tamanho e a natureza da 

amostra, o índice das respostas e sua qualidade, a criação e a administração do 

questionário, os procedimentos usados para o trabalho de campo e os 

procedimentos de analise de dados e elaboração de relatórios (MALHOTRA, 2001). 

 

2.3.2 Análise da pesquisa qualitativa de observação com os concorrentes 

 

O proposito da pesquisa qualitativa é descobrir o que o consumidor tem em 

mente. È realizada para que se possa ter uma ideia de suas perspectivas, e ajuda o 

pesquisador a compreender o escopo e a complexibilidade das atividades e 

preocupações dos consumidores. Os dados qualitativos são coletados para se 

conhecer melhor aspectos que não podem ser observados e medidos diretamente 

(AAKER, 2001). 

A empresa Brutus Alimentação Saudável nunca tinha realizado nenhum 

trabalho de pesquisa de observação formal com seus concorrentes anteriormente, á 

partir disso, foram selecionados por método de seleção por julgamento dos 

pesquisadores, os três principais concorrentes para uma análise.  

A coleta das informações realizou-se por meio de um consumidor fantasma. O 

pesquisador se deslocava até a loja ou solicitava por meio do e-commerce e telefone 

alguns produtos que a loja possuía. 

Esta etapa de pesquisa teve como principal objetivo avaliar pontos fortes e 

fracos da concorrência em potencial para este negócio. A análise foi feita entre os 

dias 10 de setembro de 2015 e 15 de setembro de 2015. 
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Quadro 3 - Empresa: Bristot Fitnes – www.bistrotfitness.com.br E-commerce 
(Continua) 

6 P‟s OBSERVAÇÕES 

MIX DE SERVIÇOS 

Ao observar a concorrente Bristot Fitnes percebe-se que a  empresa 
trabalha com pratos prontos e congelados divididos em 5 categorias: 
salgados integrais, pacotes para ganho de massa, pacotes para 
emagrecimento, pratos individuais e doces, também conta com pratos 
sem glúten e sem lactose.  
A embalagem utilizada pela é adequada, utilizando por meio do 
produto congelado, embalados em um pote plástico lacrado. 
O sabor é como se fosse de um produto congelado encontrado em 
mercados, não tem um sabor de uma refeição caseira.  
A dieta oferecida pela empresa é mensal. O cliente pode escolher entre 
um ate três pratos diários para a sua dieta. Na dieta a empresa oferece 
um cardápio com cinco tipos de refeições diferentes de 400 gramas 
cada. 

MIX DE PREÇOS 

 A empresa oferece pacote mensal com dois pratos por dia num 
valor de R$: 679,00, risoto de mignon com arroz integral R$: 19,90, 
frango com legumes R$: 16,90 dentre outros pratos.  
A promoção que a empresa oferece é pela compra de um pacote 
mensal, o valor do pacote mensal com dois pratos no site esta com um 
valor de R$: 788,00, mais com a promoção pode se adquirir por r$: 
679,00, sendo que a quantidade mínima de entrega é de 10 unidades 
por pedido sendo que é cobrada uma taxa de 10 reais para a entrega. 

DISTRIBUIÇÃO/ 
PROCESSO 

O pedido foi realizado por meio do site, sendo que a plataforma da 
empresa é muito bem construída, podendo comprar pelo site com 
segurança, pelo cartão ou pela forma de boleto.  
A forma de contato para a solicitação do serviço foi pelo meio do site 
da empresa, o site da é muito bem construído, oferecendo imagens 
ilustrativas de todos os pratos e uma plataforma super adequada para 
a compra do produto. Foi realizada a entrega por meio de um motoboy, 
que pediu para assinar um recibo de entrega sendo que foi feita antes 
do tempo determinado pela empresa que é de ate dois dias uteis. 
A empresa Bristot Fitnes trabalha também com revendedores em 10 
estados brasileiros, sendo que no Paraná a empresa atende Curitiba e 
região metropolitana por meio de revendedores e pelo sistema e-
commerce.  
O consumidor da marca pode encontrar o produto por meio de 
revendedores que são: academias, mercados, lojas de suprimentos 
alimentares entre outros, em Curitiba são 27 revendedores. 

 
(Conclusão) 

6 P‟s OBSERVAÇÕES 

EVIDÊNCIAS FÍSICAS 

Estética da embalagem que a empresa utiliza é super moderna, 
utilizando cores fortes como o vermelho que de um modo geral chama 
a atenção do consumidor, mostrando as informações nutricionais o 
logotipo da marca e uma foto da refeição que esta na embalagem. 

MIX DE COMUNICAÇÃO 

A mensagem central da merca é super elaborada com um slogan 
chamativo, utilizando a cor vermelha para chamar a atenção e um 
boneco fazendo exercícios.  
A empresa trabalha muito fortemente com a internet por meios de 
mídias sociais como facebook, instagram. A empresa utiliza de 
pessoas que estão na mídia para divulgarem nas suas redes redes 
sociais.  Como a Juliana Salimeni, apresentadora da rede record, que 
postou uma foto em seu instagram consumindo o produto da empresa, 
tal foto teve repercussão que chegou a ser postado em uma pagina da 
revista QUEM na internet. 

Fonte: Os autores 
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2.3.2.1 Pontos fortes e fracos da loja Bristol Fitness 

 

Pontos fortes 

  

 Plataforma e site muito adequado 

 Comunicação forte 

 Revendedores em grande parte do Brasil 

 Entrega 

 Pagamento com segurança 

 Site interativo, com bastante atualizações 

 Slogan Chamativo 

 Site de Vendas Online 

 

Pontos fracos 

 

 Não possui loja física, apenas revendedora 

 Sabor não muito agradável 

 Demora em retorno de e-mail 

 Preço de entrega 

 Não passa uma imagem de confiança 

 

 

 

Quadro 4 - Empresa: Prato Light Bairro: Alto da glória 

 

6 P‟s OBSERVAÇÕES 

MIX DE SERVIÇOS 

Ao observar o concorrente Prato Light, percebe-se que a loja possui uma 
ampla variedade de pratos. Com o diferencial na variedade de carnes, 
aves, massas, peixes, sopas, lanches e sobremesas, são mais de 63 
pratos oferecidos pela empresa.  Além de kits de refeições para 5 até 7 
dias com 1000 kcal até 1200 kcal, a loja oferece outros produtos da linha, 
como geleias, sopas e socos. 
A empresa não trabalha com pratos para ganho de peso e massa 
muscular, somente pratos para emagrecimento, sendo que a mesma esta 
elaborando um projeto para o ano de 2016 começar a fabricar estes 
pratos.  
A embalagem utilizada para o produto é um tipo de pote plástico muito 
bem embalado contendo as informações nutricionais de cada prato e com 
a logomarca da empresa, constando telefone, endereço, site etc. As 
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receitas contam com pouquíssimas calorias e itens industrializados, baixo 
teor de sódio e gordura, dando um gosto especial parecendo como uma 
comida caseira. 
A empresa oferece dietas especiais para 7 dias, oferecendo neste pacote 
14 refeições, duas refeições diárias, sendo almoço e uma sopa para o 
jantar totalizando 1000kcal por dia. 

MIX DE PREÇOS 

A empresa oferece Kit Sopas 7 dias 1000kcal R$: 233,70, filé acebolado 
R$: 19,00, frango xadrez R$: 18,20 dentre outros pratos. A empresa 
oferece é a consultoria gratuita de nutricionista e uma promoção de sopas 
por apenas R$: 10,00 somente para retirada na loja. 

DISTRIBUIÇÃO/ 
PROCESSO 

O pedido foi realizado por meio da loja física, sendo que fui bem atendido 
pelo vendedor da loja, ofereceu um tratamento com uma nutricionista para 
avaliar e montar a própria dieta e também e uma geleia para degustação 
do produto.  Na visita do site da empresa pude notar que é bem construído 
sendo que não consegui fechar a venda pelo site, ela oferece essa opção 
só que no momento não esta funcionando. Pelo loja física pude saber 
mais sobre os produtos, sobre as dietas etc, podendo assim solicitar o 
pedido.  
A forma de entrega é realizada por meio de motoboy ou a retirada na loja 
física, sendo que a forma de contato é por meio de telefone, email e site. 

EVIDÊNCIAS FÍSICAS 

Estética da embalagem que a empresa utiliza é muito bem elaborada, com 
a comida separadamente em cada parte da embalagem, com as 
informações nutricionais em todos os produtos. Na parte da venda a 
funcionaria estava usando um jaleco verde com um bordado grande na 
frente da logomarca da empresa, uniformes limpos com um padrão de 
qualidade. 
A empresa utiliza vários tipos de sacolas e embalagem para os clientes, 
no produto que escolhi foi colocado em uma sacola de plástico, típico a de 
supermercado com a logo e algumas informações da empresa, como 
telefone e site. 

MIX DE COMUNICAÇÃO 

A mensagem central da merca é super elaborada sendo que o slogan é 
um prato com um garfo e uma faca escrito prato light. Pude notar que a 
empresa utiliza muito do método de panfletagem, na loja existe vários 
tipos de panfletos mostrando as suas dietas. 
A empresa utiliza de uma pagina no facebook com 831 likes, postando 
diariamente algumas matérias sobre alimentação saudável, promoções, 
novidades e também a empresa utiliza de um blog no seu site que foi 
atualizado a ultima vez em fevereiro de 2013, nesta questão a empresa 
esta deixando de comparecer. 

Fonte: Os autores 
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2.3.2.2 Pontos fortes e fracos da loja Prato Light 

 

Pontos fortes 

  

 Espaço exclusivo 

 Grande variedade na linha de alimentação saudável 

 Espaço físico amplo 

 Ótima localização 

 Funcionários preparados 

 Mensagem da marca 

 Estética da embalagem 

 Atendimento 

 

Pontos fracos 

 

 Inexistência de pratos para ganho de peso e massa muscular 

 Comunicação deixa a desejar 

 Site não atualizado 

 Problemas com a venda online 

 

Quadro 5 - Empresa: Leve Saúde - Bairro: centro 
(Continua) 

6 P‟s OBSERVAÇÕES 

MIX DE 
SERVIÇOS 

Ao observar o concorrente Leve Saúde, percebe-se que oferece seus produtos 
de forma de planos, onde é incluso já as refeições do dia. Com relação aos 
produtos é ofertado uma grande variedade de alimentos onde é disponibilizado 
de acordo com sua dieta solicitada. 

MIX DE 
PREÇOS 

 

Com relação aos preços a empresa segue a media do mercado, não tendo 
destaque em preço.  
Aceita pagamentos à vista e a maioria os cartões de crédito aceitos na praça. 
kit de 4 refeições para duas pessoas por apenas 140,00 reais 
kit de refeições para três dias. 
6 polpas funcionais naturafit - 3 sopas detox para jantar 
3 pratos saudáveis para almoço 
R$ 154,00 
 

DISTRIBUIÇÃO/ 
PROCESSO 

 

Para a entrega o produto veio de acordo como escolhido e no horário 
combinado. 
Sua entrega de produtos é diária podendo ser retirada no local ou  enviada por 
terceiro, tendo cobrança diretamente com o entregador 
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(Conclusão) 

6 P‟s OBSERVAÇÕES 

EVIDÊNCIAS 
FÍSICAS 

 

A loja conta com 3 funcionários, aparentemente com boa qualidade de 
atendimento tendo conhecimento sobre o assunto. Para a entrega o produto 
veio de acordo como escolhido e no horário combinado, 
Horário de atendimento; De segunda a sexta das 9:00 às 18:00 horas. 
Horário para consultas das 13:00 às 17:30 horas. 
A distribuição das dietas de sábado é realizada nas sextas-feiras. 
Rua.Duque de Caxias 589, Curitiba 
Casa de esquina de fácil acesso, dividindo com outra empresa. 

 
 
 
 

MIX DE 
COMUNICAÇÃO 
 

A empresa tem loja física com um visual muito agradável onde o cliente pode 
ser atendido para consultas, elaborações de dietas e retiradas de produtos. 
Outra maneira de apresentação da empresa seria sua pagina no facebook 
contendo em torno de 3.000 curtidas. Na pagina tem um visual agradável e 
posts sobre alimentação saudável. 
O site da empresa  tem um visual mediano, transmitindo um pouco de 
amadorismo em sua apresentação, nao contempla de um padrão na identidade 
da marca com o visual e fotos. As fotos dos produtos nao seguem um padrão e 
tem um qualidade que nao é profissional. 
A loja possui um perfil na rede social Facebook com informações sobre 
alimentação saudável, porem consiste de postagens muito frequentes. Possui 
também um site com informações básicas das linhas de produtos, endereço da 
loja e quadro explicativo do cartão fidelidade. 

Fonte: Os autores 

 

2.3.2.3 Pontos fortes e fracos da loja Leve Saúde 

 

Pontos fortes 

 

 Grande variedade na linha de alimentação saudável 

 Espaço físico moderno 

 Ótima localização 

 Funcionários preparados 

 Atendimento 

 

Pontos fracos 

 

 Não tem valores no site 

 Comunicação deixa a desejar 

 Falta de atualização na pagina do Facebook 

 Demora na entrega 
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2.3.3 Análise geral da pesquisa de observação da concorrência 

 

A pesquisa de observação apresentou o retrato dos três principais 

concorrentes da Brutus Alimentação saudável. No geral, percebe-se que não 

existem muitos aspectos diferentes entre os concorrentes. O que muda são alguns 

diferenciais que determinados concorrentes oferecem aos seus clientes, 

desenvolvendo assim um serviço diferente. 

Analisando a empresa Bristot Fitnes pode-se dizer que o grande diferencial 

dela é o seu sistema e-commerce que atende a maioria dos estados brasileiros e 

utiliza ainda de revendedores para a venda do produto em Curitiba e região 

metropolitana. 

Já o diferencial da loja Prato Light está no sabor do alimento e pela sua ampla 

loja física com ótima localização, pode notar que a empresa não trabalha com 

alimentos para ganho de massa muscular, assim deixando de atender um grande 

publico que esta procurando ganho de massa muscular.  

O grande diferencial da empresa Leve Saúde é a localização da loja física 

que atende um grande público no centro de Curitiba, ela disponibiliza de 

estacionamento, oferecendo um espaço moderno, com funcionários super 

adequados passando confiança ao consumidor. 

  

2.3.4 Análise dos resultados das entrevistas com consumidores 

 

Uma concepção de pesquisa é uma planta para a realização do projeto de 

pesquisa de marketing. Ela detalha os procedimentos necessários a obtenção das 

informações requeridas e sua finalidade é criar um estudo que ira testar as hipóteses 

de interesse, determinar as possíveis respostas as perguntas da pesquisa e 

proporcionar as informações necessárias para a tomada de decisões (MALHOTRA, 

2001). 

Nesta etapa da pesquisa foi utilizado como instrumento de coleta de dados 

um roteiro de entrevista com perguntas abertas e apoio do gravador de áudio. Os 

consumidores de alimentação saudável foram selecionados por conveniência dos 

pesquisadores, que aplicaram o roteiro de entrevista em profundidade com clientes 

da Brutus Alimentação Saudável, que toparam ajudar na pesquisa. Esta pesquisa foi 

realizada com o intuito de conhecer o processo de compra dos entrevistados, suas 
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principais características comportamentais como consumidores, sua percepção 

sobre o tema e sobre o mercado atual que a marca está inserida, além de analisar 

as características de cada um de acordo com sua realidade. 

As entrevistas foram aplicadas entre os dias 08 de Setembro de 2015 e 11 de 

Setembro de 2015. A amostra foi constituída por quinze consumidores considerados 

adequados para participar da pesquisa, com idades variadas e de bairros diferentes. 

Na abordagem aos entrevistados foi feita uma pergunta que identificava se os 

mesmos eram consumidores destes tipos de produto. 

 

2.3.4.1 Perfil dos entrevistados 

 

No Quadro 9, apresenta-se o perfil dos entrevistados. 

 

Quadro 6 – Perfil dos entrevistados 

 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Entrevistado Idade Escolaridade Sexo 
Estado 

Civil 
Bairro Ocup./Função 

1 31 
Superior 
Completo 

Masculino Solteiro Curitiba Xaxim Comercial 

2 27 
Superior 
Incompleto 

Masculino Solteiro Curitiba Alfaville Vendas 

3 20 
Superior 
Inompleto 

Masculino Solteiro Curitiba Centro Estudante 

4 42 
Pós 
Graduado 

Masculino Casado Curitiba Bigorrilho Advogado 

5 26 
Superior 
Completo 

Feminino Solteiro Juveve Curitiba Autônomo 

6 33 
Pós 
Graduado 

Masculino Solteiro Curitiba Bigorrilho 
Prof. Educação 
Física 

7 52 
Superior 
Completo 

Feminino Casado 
Ponta Grossa 
Jardim América 

Dentista 

8 28 Ensino Médio Feminino Solteiro Curitiba Barreirinha Autônomo 

9 26 
Pós 
graduado 

Masculino Solteiro Curitiba Boqueirão Analista de T.I. 

10 27 
Superior 
Incompleto 

Masculino Solteiro 
Curitiba Centro 
Cívico 

Estudante 

11 20 
Superior 
Incompleto 

Feminino Solteiro Curitiba Hauer Estudante 

12 42 
Superior 
Completo 

Feminino Solteira Curitiba Batel Empresário 

13 40 
Superior 
Completo 

Masculino Casado Curitiba Cristo Rei Empresário 

14 21 
Superior 
completo 

Feminino Solteira 
Curitiba Capão da 
Embuia 

Publicitária 

15 31 
Superior 
Completo 

Feminino Solteiro Curitiba Lindóia Produtora  

Fonte: Os autores 



 

 

53 

A amostra se apresentou variada, com um total de oito homens e sete 

mulheres, com idade entre 20 e 52 anos. O estado civil da maioria dos respondentes 

é solteiro, sendo que apenas três deles não estão trabalhando no momento, 

caracterizando-os como estudantes. Dentre os bairros onde os respondentes 

residem apenas um entrevistado não é de Curitiba e apenas dois entrevistados 

residem no mesmo bairro. 

Abaixo se encontram as respostas obtidas com as perguntas do roteiro de 

entrevista em profundidade. 

 

2.3.5  Visão sobre o tema 

 

A seguir o quadro mostra a visão dos entrevistados sobre o assunto 

alimentação saudável. 

 

Quadro 7 - Visão dos entrevistados 

 

1) O que é alimentação saudável para você? 

Entrevistado nº 1 – Alimentação Saudável é uma alimentação sem gordura, que faz bem pra saúde, 
não muito pesado, que beneficia a saúde. 

Entrevistado nº 2 – Uma alimentação que faz bem para o corpo e para meu desenvolvimento 
saudável. 

Entrevistado nº 3 – Acho que pra mim é uma alimentação tipo, equilibrada. 

Entrevistado nº 4 – Alimentação saudável eu acho que é comer várias refeições ao dia, não se 
empanturrar, evitar gorduras, doces, refrigerantes, usando o bom senso. 

Entrevistado nº 5 – Tudo que me trás benefícios, as frutas as verduras os legumes, produtos integrais. 

Entrevistado nº 6 – É uma alimentação com produtos o mais próximos do natural possível, evitando 
produtos industrializados, com baixo teor de sal, açúcar e gorduras. Comida fresca de preferência e 
com uma orientação nutricional de acordo com suas necessidades.  

Entrevistado nº 7 – Alimentação saudável é o mais natural possível, sem agrotóxico, sem conservante, 
sem gordura. 

Entrevistado nº 8 – Frutas, Saladas, Integrais. 

Entrevistado nº 9 – Alimentação que traga beneficio a saúde. 

Entrevistado nº 10 – È alimentação mais natural possível e faz meu corpo funcionar bem. 

Entrevistado nº 11 – Eu me sentir bem com o que eu como e sentir que está fazendo bem para o meu 
corpo. 

Entrevistado nº 12 – Qualidade de vida. 

Entrevistado nº 13 – Balanceada, de preferência com não muita gordura. 

Entrevistado nº 14 – Alimentos que fazem bem para o corpo, para saúde, não é só para emagrecer, e 
sim pra saúde. 

Entrevistado nº 15 – Uma boa alimentação, alimentos que não tem muita gordura. 

Fonte: Os autores 
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Nota-se que a visão e teoria do tema por parte dos entrevistados é muito 

similar, ou seja, a maioria busca a qualidade de vida e uma saúde melhor, todos 

estão cientes de que produtos naturais saudáveis trazem benefícios para suas vidas, 

todas as respostas fazem sentido e estão dentro do tema.  

O entrevistado nº 6, professor de educação física, mostrou muito 

conhecimento sobre o assunto, e mesmo sendo solteiro, sabe da diferença na 

qualidade de vida vinda da alimentação saudável. 

Durante as entrevistas pôde-se perceber que muitos sabem bem do que se 

trata o assunto, mas não tem ainda uma opinião formada sobre o assunto, muitos 

procuraram definir com objetos que lembrem a alimentação saudável, como frutas e 

verduras. Outros então, foram mais genéricos, e procuraram responder com 

palavras que lhes vinham na cabeça, como balanceada ou equilibrada, como o 

entrevistado nº 13 e nº 3 . 

  

2.3.6  Porque consumir alimentação saudável  

 

O Quadro 8 apresenta o depoimento dos entrevistados sobre o por que optam 

por consumir alimentos saudáveis. 

 

Quadro 8 – Por que optam por alimentos saudáveis 
(Continua) 

2) Por que você opta por consumir alimentos saudáveis? 

Entrevistado nº 1 – Pra minha saúde, pro meu bem estar, pensar no meu futuro. 

Entrevistado nº 2 – Exatamente pelo fato de estar ajudando na minha saúde. 

Entrevistado nº 3 – Acho que mais pela questão da minha saúde mesmo. 

Entrevistado nº 4 – È um investimento na saúde, investe na alimentação para não gastar com 
médicos e se sentir bem. 

Entrevistado nº 5 – Primeiramente a estética que me levou a buscar um nutricionista, e por 
segundo a saúde, tive que optar por isso também. 

Entrevistado nº 6 – Primeiro pela saúde, para evitar problemas futuros e por estética. 

Entrevistado nº 7 – Primeiro lugar pela saúde, e segundo pela estética. 

Entrevistado nº 8 – Manter o peso, saúde, estética. 

Entrevistado nº 9 – Justamente por ser saudável, por me sentir melhor. 

Entrevistado nº 10 -  Justamente pela prevenção do corpo. 
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Entrevistado nº 11 – Por que hoje em dia na correria, a gente acaba comer muita coisa que não é 
saudável, então prefiro me policiar e levar uma vida mais leve. 

(Conclusão) 

2) Por que você opta por consumir alimentos saudáveis? 

Entrevistado nº 12 – Por que eu estou associando bem estar, atividades físicas e a saúde. 

Entrevistado nº 13 – Pra perder peso. 

Entrevistado nº 14 – Por saúde, evitar produtos que podem vir. 

Entrevistado nº 15 – Para manter a boa forma e fazer bem a saúde. 

Fonte: Os autores 

 

Mesmo com diferentes atividades e trabalhos, dos entrevistados, apenas um 

não leva a saúde em consideração, mostrando que a preocupação com a saúde 

hoje em dia esta presente em toda faixa etária.  

De todos os respondentes, o entrevistado numero 13ª, é o único que procura 

perder peso em primeiro lugar, justamente definiu alimentação saudável como “uma 

comida sem gordura”, de acordo com sua resposta da primeira pergunta.  

Todos os outros associam a alimentação ao bem estar, entre eles dois 

entrevistados falam em prevenir problemas no futuro, mostrando uma preocupação 

e uma conscientização muito grande. 

Dos quinze entrevistados, cinco afirmaram praticar a alimentação saudável 

por que desejam melhorar sua estética, o que reforça a popularidade da informação 

que liga a alimentação a beleza.  

Mesmo com uma rotina atarefada durante a semana, os entrevistados 

demonstraram saber do que se trata o assunto e todos se mostraram bem decididos, 

todos tem um motivo bem definido e estão correndo atrás de algo que desejam. 

 

2.3.7 Frequência 

 

O Quadro 9 apresenta a frequência com que os clientes buscam as refeições 

saudáveis.  

 

Quadro 9 – Frequência com que buscam alimentação saudável 
(Continua) 

3) Com que frequência consome refeições saudáveis? 

Entrevistado nº 1 Olha, ultimamente bem pouco por que como muito fora, alimentação saudável 
mais na hora do almoço, a noite como mais bobeiras. 
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Entrevistado nº 2 – Seria quase todo dia da semana, ai nos finais de semana eu abro espaço 
para comer outras comidas que não são saudáveis. 

(Conclusão) 

3) Com que frequência consome refeições saudáveis? 

Entrevistado nº 3 – Normalmente, 3 ou 4 vezes por semana.  

Entrevistado nº 4 – Segunda a Sexta. 

Entrevistado nº 5 – Agora com bastante frequência, todos os dias, só no final de semana que eu 
dou uma escapada, durante os dias de semana eu mantenho a dieta de alimentação saudável. 

Entrevistado nº 6 – 3 ou 4 vezes por semana. 

Entrevistado nº 7 – Infelizmente poucas vezes, a alimentação acaba sendo fora de casa, então 
fast-food e comida por kilo acaba que a alimentação não fica tão natural. 

Entrevistado nº 8 – Umas 5 vezes por semana. 

Entrevistado nº 9 – Durante a semana. 

Entrevistado nº 10 – Procuro consumir todos os dias, o problema é agregar coisas que não são 
saudáveis. 

Entrevistado nº 11 – Todos os dias. Final de semana as vezes. 

Entrevistado nº 12 – Todos os dias. 

Entrevistado nº 13 – Durante os dias de semana, o final de semana que é o problema. 

Entrevistado nº 14 – 5 vezes por semana. 

Entrevistado nº 15 – Praticamente todos os dias. 

Fonte: Os autores 

 

Com relação a frequência em que os entrevistados consomem alimentação 

saudável, de maneira geral, quase todos os entrevistados demonstraram algum tipo 

de envolvimento maior com a dieta e com a alimentação durante os dias de semana. 

Apenas três dos entrevistados consomem alimentação saudável durante todos os 

dias da semana, e mesmo assim ainda mostram uma instabilidade na hora da 

resposta, um deles ainda diz que no final de semana, as vezes sai da linha. Pelos 

depoimentos, verifica-se que as atividades dos entrevistados é um dos motivos 

responsáveis pela diminuição ou pelo afastamento da dieta, mostrando que a rotina 

sim é um fator decisivo no foco da dieta, o final de semana é levado como um 

espaço para descanso, onde a alimentação saudável muitas vezes fica de fora para 

a entrada de comidas mais gordurosas e não saudáveis. 
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2.3.8 Sazonalidade sobre a alimentação  

 

O Quadro 10 apresenta o dia da semana ou do mês em que os clientes de 

alimentação saudável tem maior necessidade de consumir os produtos. 

Quadro 10 – Dia de maior necessidade  

 

4) Em que dia da semana ou do mês você sente uma necessidade maior de se alimentar com 
refeições saudáveis? 

Entrevistado nº 1 – Mais nos dias de semana, final de semana como mais bobeiras, dias de 
semana eu tento comer coisas mais saudáveis. 

Entrevistado nº 2 – Aí seria na Segunda Feira, volta do final de semana que comeu porcaria, e vê 
a urgência de comer comida saudável. 

Entrevistado nº 3 – Não. 

Entrevistado nº 4 – Segunda a Sexta. 

Entrevistado nº 5 – Durante a semana, todos os dias. 

Entrevistado nº 6 – Não tem um dia exato, normalmente tento consumir o máximo. 

Entrevistado nº 7 – Durante os dias de semana, o final de semana a gente acaba exagerando um 
pouco. 

Entrevistado nº 8 – Domingo. 

Entrevistado nº 9 – Dias certos não, mas durante a semana mais vezes. 

Entrevistado nº 10 – Fim de semana, num dia mais tranquilo quando opta por consumir algum 
produto de fora, ou de noite. 

Entrevistado nº 11 – Nas segundas feiras que eu vejo o quanto eu comi no final de semana. 

Entrevistado nº 12 – Todos os dias, o corpo vai se habituando, como estou consumido a mais de 
30 dias, a minha disposição e bem estar vem melhorando. 

Entrevistado nº 13 – As vezes na segunda feira. 

Entrevistado nº 14 – No começo do mês. 

Entrevistado nº 15 – Segunda-Feira. 

Fonte: Os autores 

 

Com base nas respostas apresentadas, junto com a pergunta anterior, pode-

se concluir que a alimentação tem sim maior peso na consciência durante os dias de 

semana, dos entrevistados, sete deles confirmam que o melhor dia para se alimentar 

e começando na Segunda-Feira ou no começo da semana. Apenas dois dos quinze 

que responderam a pesquisa dizem gostar mais do saudável no final de semana. 

Outros dois tentam consumir ao máximo, sempre que podem, todos os dias da 

semana e do mês. Um dos entrevistados mostra não ter preferência nenhuma para 

se alimentar bem, mostrando que sempre que pode, também tenta ficar dentro da 

dieta. 
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2.3.9 Informações sobre Alimentação Saudável 

 

O Quadro 11 trás informações sobre onde e com quem os usuários 

conseguem informações sobre o tema alimentação saudável. 

 

Quadro 11 – Sobre informações sobre alimentação saudável   

 

5) Onde e com quem você consegue informações sobre alimentação saudável? 

Entrevistado nº 1 – Através dos amigos que comem alimentação saudável, pessoal na academia, 
informações pela internet, televisão e jornais. 

Entrevistado nº 2 – Na internet a gente consegue bastante coisa e com amigos que vamos 
conversando. 

Entrevistado nº 3 – Não procuro muitas informações. 

Entrevistado nº 4 – Internet, amigos e indicações.  

Entrevistado nº 5 – Primeiramente minhas amigas, que me levaram a procurar um nutricionista. 

Entrevistado nº 6 – Eu consigo com a nutricionista, mas também na internet, televisão e revistas 
especializadas na área. 

Entrevistado nº 7 – Geralmente mais na internet ou na televisão, muitos programas tem falado 
sobre alimentação saudável. 

Entrevistado nº 8 – Normalmente com nutricionistas, clientes. 

Entrevistado nº 9 – Internet, televisão. 

Entrevistado nº 10 – Normalmente com quem trabalha com isso, nutricionista, profissionais, ou até 
na internet. 

Entrevistado nº 11 – Bastante pela internet. Sigo páginas que falam sobre isso e também muitos 
amigos que conhecem sobre alimentação, nutricionistas, que me dão dicas para manter a minha 
forma. 

Entrevistado nº 12 – Bom, com a empresa que eu pego e com meu nutricionista.  

Entrevistado nº 13 – Na internet. 

Entrevistado nº 14 – Pela Internet. 

Entrevistado nº 15 – Com meu namorado, nutricionista. 

Fonte: Os autores 
 

 

Todos os entrevistados mostraram já ter recebido bastante informação sobre 

alimentação saudável, o grupo ficou dividido entre fontes na Internet e com o 

nutricionista para conseguir informações úteis, dos quinze entrevistados, sete deles 

dizem conseguir informações na Internet, outros sete conseguiram informações com 

um profissional da nutrição. Mesmo assim, muitas vezes foi revelado o fato da 

televisão estar cada vez mais presente nesse tipo de informação, como o próprio 
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entrevistado nº 7 disse, muitos programas na televisão atualmente estão falando 

sobre alimentação saudável.  

Mesmo assim, as informações que passam mais credibilidade com certeza 

vem dos profissionais ligados a área. 

 

2.3.10 Influencias interpessoais  

 

O Quadro 12 apresenta a influencia que os usuários tem por outras pessoas, 

sejam familiares, colegas ou profissionais. 

 

Quadro 12 – Influência dos familiares 

 

6) Alguém te influencia na sua alimentação durante o seu dia-dia? Quem? 

Entrevistado nº 1 – Não, eu mesmo que opto por alimentação saudável ou não.  

Entrevistado nº 2 – Não. 

Entrevistado nº 3 – No fim de semana quando vou pra Ponta Grossa a família influencia, mas 
quando estou aqui em Curitiba, ninguém. 

Entrevistado nº 4 – Não, ninguém em especial. 

Entrevistado nº 5 – Minhas amigas. 

Entrevistado nº 6 – Não, mas acompanho muito os fisiculturistas. 

Entrevistado nº 7 – Acho que o publico mais jovem me influencia. 

Entrevistado nº 8 - Não. 

Entrevistado nº 9 – Família, amigos. 

Entrevistado nº 10 – Já fui mais influenciado pela minha vó, hoje em dia virou habito. 

Entrevistado nº 11 - Não. 

Entrevistado nº 12 – As atividades físicas, me influenciam na busca da alimentação saudável, por 
que está associada a alimentação. 

Entrevistado nº 13 – Não. 

Entrevistado nº 14 – Os colegas de trabalho influenciam.  

Entrevistado nº 15 - Sim. Meu namorado. 

Fonte: Os autores 

 

Conforme respostas, os entrevistados se mostraram divididos em relação a 

serem influenciados por outras pessoas nas suas refeições do dia a dia. De todos os 

envolvidos na pesquisa, oito dizem não serem influenciados por ninguém, desses 

oito, três deles dizem ser influenciados temporariamente, seja no final de semana ou 
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pessoas que influenciaram sua alimentação no passado, como o entrevistado nº 10 

diz ter sido influenciado por sua vó, mostrando como a alimentação está ligada a 

fatores sociais/culturais importa/ntes, o mesmo entrevistado também disse que no 

final de semana se sente mais a vontade e com mais tempo para consumir 

alimentação saudável. 

 

2.3.11 Fontes na internet sobre o tema 

 

O Quadro 13 apresenta a busca pelos usuários na internet, onde essas 

pessoas buscam as informações e procuram saber mais sobre o assunto. 

 

Quadro 13 – Busca na Internet 

 

7) Você utiliza alguma fonte na internet sobre o assunto alimentação saudável? 

Entrevistado nº 1 – Não, que eu corra atrás para ver não, mais as informações que passam 
diariamente nos jornais.  

Entrevistado nº 2 – Também não. 

Entrevistado nº 3 – Não procuro muito. 

Entrevistado nº 4 – Não, nada especifico. 

Entrevistado nº 5 – No Instagram, sigo alguns profissionais fitness. 

Entrevistado nº 6 – Ultimamente não, mas no começo sim. 

Entrevistado nº 7 – No Facebook alguma coisa, e a página Receitas Básicas Fit. 

Entrevistado nº 8 – Utilizo a internet e procuro no google. 

Entrevistado nº 9 - Não. 

Entrevistado nº 10 - Não. Mais quando aparece alguma informação e eu vou atrás. 

Entrevistado nº 11 – Sigo muitas páginas no Instragram que tem bastante dicas, e as vezes na 
televisão aparece alguma receita. 

Entrevistado nº 12 - Não. 

Entrevistado nº 13 – Não também. 

Entrevistado nº 14 – Vejo páginas no Instagram. 

Entrevistado nº 15 – Não. 

Fonte: Os autores 

 

Conforme respostas, dessa vez a maioria diz não seguir nenhuma página em 

específico, dos quinze entrevistados, dez deles dizem não ser influenciados por 

buscas na internet. Por outro lado, três dos quinze entrevistados dizem seguir 
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profissionais, ou pessoas ligadas a saúde pelo Instagram, ferramenta que esta cada 

vez sendo mais usada na internet. 

 

2.3.12 Considerações na hora da escolha 

 

O Quadro 14 mostra o que os entrevistados levam em consideração na hora 

de escolher uma empresa distribuidora ou um restaurante para consumir a 

alimentação saudável do seu dia a dia. 

 

Quadro 14 – Escolha de distribuidora de alimentos ou restaurante 

 

8) O que você leva em consideração na hora de escolher uma empresa ou restaurante para 
consumir sua alimentação saudável? 

Entrevistado nº 1 – Tudo né, higiene, preço hoje em dia importa bastante também. 

Entrevistado nº 2 – Principalmente o histórico da empresa, se tem um histórico bom de alimentos 
e o preço também influencia.  

Entrevistado nº 3 – Acho que a localização, se estar perto de onde eu estou e também o sabor. 

Entrevistado nº 4 – No caso da tua empresa, eu achei a comida com mais aspecto de comida 
caseira e isso me agradou, a concorrência eu achei mais artificial. 

Entrevistado nº 5 – Indicação por primeiro, e também tem que agradar meu paladar com a 
variedade dos produtos. 

Entrevistado nº 6 – Se eu considero realmente saudável aquele alimento, muitos alimentos são 
vendidos mascarados como alimentação saudável e muitas vezes não são. E também o preço. 

Entrevistado nº 7 – Eu acho que principalmente se a empresa passa confiabilidade, se a 
empresa faz realmente alimentação saudável e não faz apenas propaganda. 

Entrevistado nº 8 – Lugar mais limpo, com comidas mais saudáveis. 

Entrevistado nº 9 – Preço, qualidade e higiene. 

Entrevistado nº 10 – Além dos produtos de qualidade, o atendimento e também a proveniência 
dos produtos da empresa. 

Entrevistado nº 11 – Primeiro vejo se tem as opções que eu gosto, penso também bastante no 
preparo, se é um lugar limpo, se a comida é bem feitinha, mas principalmente os pratos que mais 
me atraem.  

Entrevistado nº 12 – Confiança, hoje em dia tem muitas opções, a confiança e o respeito com o 
cliente fazem a diferença. 

Entrevistado nº 13 – Bom em restaurantes eu busco a proximidade ao trabalho, e também em 
relação a variedade de opções. 

Entrevistado nº 14 – O cardápio, os produtos. 

Entrevistado nº 15 – O preço, qualidade e o bom atendimento também. 

Fonte: Os autores 

 

De acordo com as respostas, perceber-se que as respostas foram muito 

variadas, pois cada um mesmo com vários aspectos em comum que foram 

identificados até agora, se mostraram diferentes na questão das considerações a 
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serem levadas em conta quando o assunto é escolher o restaurante ou o distribuidor 

da própria alimentação. Dos quinze entrevistados, cinco fazem referencia ao produto 

em si, alguns com um foco maior para a procedência da matéria prima, outros com a 

questão de que se aquele alimento de fato é saudável e não está apenas mascarado 

como um alimento saudável. Outro fator levado em consideração é o preço, o 

entrevistado nº 9 e nº 15 colocam isso como fator primordial na hora da escolha. 

 

2.3.13 Fornecedores de Alimentação Saudável 

 

O Quadro 15 apresenta quais fornecedores de alimentação saudável, assim 

como a Brutus Alimentação Saudável, trabalham com e-commerce e alimentos 

saudáveis congelados. 

 

Quadro 15 – Concorrentes que trabalham com e-commerce 

 

9) Quais empresas que fornecem a dieta em casa você conhece? 

Entrevistado nº 1 – De nome assim não conheço, alimentação saudável me lembra o Subway, 
um fastfood mais saudável, e tem alguns outros que o pessoal faz.  

Entrevistado nº 2 – Algumas empresas multinacionais que vendem alimentos saudáveis, tipo 
Nestle, e marcas que fazem suplementos alimentares. 

Entrevistado nº 3 – Só a empresa em questão. 

Entrevistado nº 4 – Bistro Fitness, FreshWill, entre outras que não lembro o nome, sempre por 
indicação, ou simplesmente jogando no google. 

Entrevistado nº 5 – Nenhuma outra. 

Entrevistado nº 6 – Conheço mais de 10, que faz exatamente a mesma coisa umas 3. 

Entrevistado nº 7 – Conheço mais produtos do mercado, mas são poucas. Uma sessão 
pequena no mercado. 

Entrevistado nº 8 – A lanchonete aqui no meu trabalho, mas comprei só uma vez. 

Entrevistado nº 9 – Nenhuma. 

Entrevistado nº 10 – Distribuidor só você. 

Entrevistado nº 11 – Vida Leve e Brutus, que eu peço no momento. 

Entrevistado nº 12 – Hoje onde a gente vai tem divulgação sobre alimentação saudável, mas eu 
nunca despertei interesse em nenhuma, o que me levou a procurar a empresa atual foi uma 
indicação profissional dentro da academia. 

Entrevistado nº 13 – Não conheço muitos não. 

Entrevistado nº 14 – Só a tua. 

Entrevistado nº 15 – Conheço umas quatro. 

Fonte: Os autores 
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Conforme respostas, muitos dos entrevistados não conheciam concorrentes 

diretos da empresa, outros por sua vez, conhecem muitos, o entrevistado nº 6 diz 

conhecer mais de 10 concorrentes, pois trabalha como profissional de educação 

física e está muito ligado ao assunto. 

 

2.3.14 Restaurantes de Alimentação Saudável 

 

O Quadro 16 apresenta o conhecimento do entrevistado sobre restaurantes 

de alimentação saudável. 

 

Quadro 16 – Conhecimento sobre restaurantes de alimentação saudável 

 

10) Quais restaurantes você conhece de alimentação saudável? 

Entrevistado nº 1 – Conheço restaurantes que tem de tudo, ai eu escolho a alimentação que vou 
fazer.  

Entrevistado nº 2 – Não conheço nenhum voltado, eu me alimento em restaurantes por kilo e 
geralmente eu faço a minha própria escolha da alimentação saudável. 

Entrevistado nº 3 – Normalmente aqui no centro, como por kilo e geralmente monto minha 
alimentação, nenhum em especial. 

Entrevistado nº 4 – Esses que falei. 

Entrevistado nº 5 – Antes eu ia no Village aqui perto de casa, tinha arroz integral e macarrão 
integral, mais ligado pela localidade.  

Entrevistado nº 6 – Ponto Kilo, e também Bouket Garmin, não vende alimentação saudável e sim 
vegetariana.  

Entrevistado nº 7 – Aqui na minha cidade praticamente não tem. Quando tem é restaurante 
vegetariano. 

Entrevistado nº 8 – Tem um aqui na Sete de Setembro, mas não lembro o nome. 

Entrevistado nº 9 – Conheço mas não sei o nome. 

Entrevistado nº 10 – Sorella, costumo ir e Buffet Garmin, Girassol, acho que são esses. 

Entrevistado nº 11 – VegLeve, vegetariano que tem bastante coisa, restaurante não conheço 
muitos, geralmente vou em restaurantes que tem todas as opções e ai eu monto minha própria 
refeição. 

Entrevistado nº 12 – Nenhum. 

Entrevistado nº 13 – Só você. 

Entrevistado nº 14 – Não conheço nenhum. 

Entrevistado nº 15 – Tribo das Frutas. 

Fonte: Os autores 

 

De acordo com as respostas, em sua maioria, os respondentes a pesquisa 

não eram muito ligados a nomes de restaurantes. Aquilo que mais chamou atenção 

foi que aqueles que estão mais ligados a proximidade, de acordo com a pergunta 
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anterior, citaram comer em restaurantes por quilo, próximos de onde trabalham ou 

estudam, e montam o prato de acordo com aquilo que consideram como saudável e 

ideal para sua dieta. Mostrando que a informação que colheram na internet, 

televisão e páginas sociais estão dando algum resultado, mesmo que quando o 

restaurante não venda a ideia de alimentação saudável. 

 

2.3.15 Fornecedor atual 

 

Agora, na ultima pesquisa do questionário, a pesquisa se volta ao fornecedor 

atual de alimentação saudável do entrevistado, no quadro 17. 

 

Quadro 17 – Fornecedor atual de alimentação saudável, do entrevistado 

 

11) Qual seu fornecedor atual de alimentação saudável? Qual seu grau de satisfação com 
ele? 

Entrevistado nº 1 – Atual fornecedor é você mesmo né, acho que não tem que melhorar nada, ta 
tudo tranquilo. 

Entrevistado nº 2 – O atual é você, o que acho bem bom a parte de entregas que agiliza muito, 
mas acho que poderia ter mais variedades de produto. 

Entrevistado nº 3 – Atual é você e pra mim esta muito bom.  

Entrevistado nº 4 – Estou Satisfeito, mas tem alguns pratos que parece que vem menos comida, o 
frango com batata doce parece que veio menos. 

Entrevistado nº 5 – Na verdade eu estou supersatisfeita, de acordo com o que minha nutricionista 
passou seus produtos preenchem tudo que ela pede, então estou supersatisfeita. O tempero ta 
bem melhor, tudo tranquilo, as saladas e tudo mais. 

Entrevistado nº 6 – Atual é você, nota 9, satisfeito com sabor, preço e serviço, seria interessante 
trabalhar com parcerias com nutricionistas, e uma coisa que sinto falta é de algum doce. Seria 
interessante alguma sobremesa para estar no cardápio. 

Entrevistado nº 7 – Na verdade atualmente não tenho, estou procurando fazer em casa. 

Entrevistado nº 8 – Estou satisfeita, mas seria legal sanduíches, salgados, lanches para tarde. 

Entrevistado nº 9 – Atualmente nenhum, tenho comido mais em casa. 

Entrevistado nº 10 – Na verdade não tenho pedido nada, atualmente vou no mercado compro e 
preparo em casa, sai mais em conta. 

Entrevistado nº 11 – Brutus Alimentação Saudável, acho que dava para melhorar a quantidade de 
opções, era bem restrito, mas parece que estão aumentando o numero de opções. 

Entrevistado nº 12 – Só tenho a dar elogios, o atendimento é bom, a alimentação é saborosa e a 
quantidade é mais do que suficiente, estou bem satisfeita, tanto que onde eu vou eu indico. 

Entrevistado nº 13 – Uma coisa que você poderia fazer é a etiqueta em cada embalagem, para 
saber a tabela nutricional de cada produto, seria legal, a salada é muito boa. 

Entrevistado nº 14 – Na verdade caiu meu grau de satisfação devido a quantidade de pimenta, os 
temperos e o pepino. 

Entrevistado nº 15 – Acredito que devem mudar um pouco o cardápio para não enjoar, devido ao 
fato de ter que comer todos os dias. 

Fonte: Os autores 
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De maneira geral, as respostas foram em maior numero positivas. Muitos 

relatam gostar do atendimento, preço e serviço, mas o que chama atenção é que 

alguns, mesmo dizendo gostar, chamaram atenção para a quantidade de produtos 

disponíveis. Apenas o entrevistado nº 14 diz não estar satisfeita com os produtos, 

devido a quantidade de pimenta em sua ultima refeição. Muitos dos entrevistados 

ainda deram dicas daquilo que acham que pode ser feito para melhorar, o 

entrevistado nº 13 fala sobre a tabela nutricional, o entrevistado nº 8 diz para a 

empresa começar a vender mais opções de salgados, e o entrevistado nº 6 que é 

profissional em educação física, relatou procurar se alimentar todo dia com 

alimentação saudável relatou que as vezes lhe falta um doce, portanto sugeriu que a 

empresa comece a trabalhar também com mais essa linha de produtos. 

 

2.3.16 Análise da Pesquisa Quantitativa 

 

Foi realizado uma pesquisa quantitativa com  17 questões, relacionada sobre 

alimentação saudável da qual foram obtidas 267 respostas validas. 

Com relação ao interesse sobre alimentação saudável, 253 dos entrevistados 

afirmaram ter e somente 14 não tinha interesse sobre o assunto. Sendo uma grande 

maioria do sexo feminino 156 respondentes contra 80 masculinos.  

A primeira pergunta era uma para descartar os desinteressados no assunto, 

aqueles que respondiam que não logo na primeira resposta, finalizava o 

questionário. 

Em seguida, na primeira fase da pesquisa quantitativa, o objetivo foi descobrir 

qual é o perfil dos respondentes, para posteriormente fazer perguntas direcionadas 

ao assunto.  
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3 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

3.1 GÊNERO 

 

Para melhor identificarmos nossos clientes em potencial, o objetivo foi fazer 

perguntas Quadro 1. 

 

Gráfico 1 - Gênero 

 

 

Fonte: Os autores 

 

A primeira questão é em relação ao sexo dos respondentes, com uma maioria 

muito relativa, o público feminino mostrou ter maior interesse no assunto de 

alimentação saudável. De todos os entrevistados,  dois terços eram mulheres. 

 

3.2 FAIXA ETÁRIA  

 

Agora, na questão, a pesquisa procura saber a faixa etária dos respondentes, 

como mostra o quadro 19. 
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Gráfico 2 – Faixa etária 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Aqui, na segunda questão, em relação a faixa etária em que o respondente se 

encaixa, houve uma predominância muito grande dentro do público jovem. Em 

primeiro lugar, com praticamente metade das respostas obtidas, ficou a faixa de 

idade de 18 á 25 anos, e posteriormente 26 á 35 anos. Confirmando aquilo que já 

tinha sido considerado na pesquisa qualitativa, um publico mais jovem tem maior 

interesse, um público-alvo muito atento as novidades do mercado. 

 

3.3 LOCALIDADE 

 

Para melhor desenvolver as ações, procuramos saber qual é a localidade dos 

interessados em alimentação saudável.  

 

Gráfico 3 – Localidade dos interessados 

 

 

Fonte: Os autores 
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Agora em relação a cidade, as opções eram Curitiba e região metropolitana, 

Ponta Grossa e região ou outras cidades, mas aqui foi obtido um maior numero de 

respostas vindas de Curitiba, mostrando que a praça onde a empresa já trabalha, 

talvez seja um ótimo polo para esse tipo de empreendimento. 

 

3.4 OCUPAÇÃO 

 

Para definir os clientes, procuramos saber qual é a ocupação dos 

entrevistados, como mostra o quadro X. 

 

Gráfico 4 – Ocupação dos entrevistados 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Os autores 

 

Com relação a ocupação dos entrevistados, os estudantes tiveram destaque, 

em seguidas os empresários. Como a pergunta que indica a faixa etária dos 

respondentes é do público jovem, certamente por isso os estudantes se encaixam 

nesse público, mas os empresários é algo que deve ser levado em consideração, 

talvez, por ter mais tempo que o profissional de carteira assinada, presta mais 

atenção nas refeições.  
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3.5 ATIVIDADE FÍSICA 

 

Para começar as perguntas mais aprofundadas no assunto, procuramos 

saber se o interessado além de se interessar por alimentação saudável, pratica 

alguma atividade física. Como mostra o quadro abaixo. 

 

Gráfico 5 – Quanto a prática atividade física 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Direcionando as perguntas sobre o assunto, uma pergunta sobre exercícios 

físicos e uma grande maioria respondeu que pratica algum tipo de atividade, 

confirmando o fato de que pessoas que são mais ligadas a atividades físicas 

também tem uma consciência maior na hora da alimentação, por isso se interessam 

pelo assunto. 

 

3.6 FREQUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO 

 

Para melhor entender os consumidores, procuramos saber também qual a 

frequência que esses interessados consomem, de acordo com o quadro X, 

obtivemos as seguintes respostas: 
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Gráfico 6 – Identificação da frequência de alimentação saudável 
 

 

Fonte: Os autores 

 

Em seguida, perguntamos qual a frequência que o entrevistado se alimenta 

com refeições saudáveis, e as respostas obtidas foram muito positivas, a maioria 

ficou equilibrada entre 3 vezes por semana ou mais e outra parte diz cuidar com a 

alimentação todos os dias da semana, mostrando que quem se interessa realmente 

tem muito interesse em praticar essa cultura.  

Para ficar fácil de visualizar e gerar resultados interessantes que podem ser 

aprofundados, geramos uma tabela para que o respondente nos contasse qual era o 

grau de importância relacionados aos itens abaixo  na hora de escolher a empresa 

ou restaurante para consumir alimentação saudável e foram analisados os seguintes 

resultados. 

 

3.7 IMPORTÂNCIA RELACIONADA 

 

Para quantificar questões importantes na hora da alimentação, buscamos 

saber qual é o grau dessa importância para os seguintes fatores: 
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Quadro 18 – Grau de importância 

  

# Questão 
Muito 
Importa
nte 

Import
ante 

Pouco 
Importante 

Indifere
nte 

Nada 
Important
e 

Total de 
respostas 

Médi
a 

1 Qualidade 195 36 2 0 0 233 1.17 

2 Preço 82 120 21 3 2 228 1.79 

3 Confiança 139 73 11 4 0 227 1.47 

4 Localização 55 99 53 19 2 228 2.18 

5 Sabor 164 55 6 2 1 228 1.34 

 

Em relação a variável “Qualidade”, a opção muito importante apresentou uma 

média 1.17, indicando que para o consumidor de alimentação saudável há uma tem 

grande importância no fator qualidade na hora da escolha de alimentos saudáveis. 

Na variável ''preço'' a media foi de 1.79  confirmando que o preço também é de 

grande importância na escolha . Na variável confiança a media obtida foi de 1.47 o 

que de fato é de grau muito importante na escolha dos alimentos saudáveis. A 

variável localização com media de 2.18 confirmou- se ter a menor importância na 

escolha do consumidor. A variável sabor com media de 1.34 comprova ser de grau 

importante na escolha do consumidor. Os resultados da pesquisa se confirmam, 

dado ao desvio padrão mais alto de 0.93 para a variável localização o que de fato é 

considerado baixo. 

Muitas respostas nos mostram que o usuário é interessado á partir do „‟preço‟‟ 

da alimentação, com relação a crise atual, isso é justificável. Agora, outro fato a ser 

levantado é destaque do fator „‟localização‟‟, mostrando que a conveniência é algo 

que cada vez mais é procurado pelas pessoas, todos desejam se alimentar bem, 

mas não pode ser nada complicado. 

Confiança é algo também levado em consideração, mostrando que como na 

pesquisa qualitativa, os usuários desse tipo de produto, levam muito em 

consideração fatores de segurança, a palavra do profissional ou uma indicação são 

fatores muito importantes. 

 

3.7.1 Tempo disponível 

 

Como os dias das pessoas estão sempre mais corridos, como já foi citado 

anteriormente no trabalho, buscamos saber qual é de fato o tempo disponível que as 

pessoas tem para se alimentar de maneira saudável, como mostra o quadro a baixo: 



 

 

72 

Gráfico 7 – Tempo disponível para uma alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Fazendo uma confirmação ainda maior de que as pessoas buscam a 

conveniência e a praticidade, aqui as respostas em relação ao tempo que as 

pessoas tem para fazer sua alimentação diária, mostra que, o tempo das pessoas é 

muito curto, tempo contado. O maior numero de respostas variou entre 30 minutos á 

15 minutos, isso é algo positivo para empresa, que facilita a vida de quem procura 

uma refeição saudável pronta em 5 minutos. 

 

Quadro 19 – Ocupação e atividade 
 

 

 

Para comprovar como realmente o tempo para a espera de uma comida 

saudável é relevante, foi realizada uma tabulação cruzada  no programa „‟Spss‟‟ com 
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a variável da ocupação dos respondentes. Empresários e estudantes como 

predominantes, disponibilizam de 15 até 30 minutos para a espera do preparo de 

uma alimentação, assim como as demais ocupações, mostrando que 

independentemente da ocupação o tempo é corrido, mais uma vez comprovando a 

baixa disponibilidade de tempo para a realização da alimentação. O que de fato, é 

um bom resultado para a Brutus Alimentação Saudável, que foca no conceito da do 

cliente consumir alimentos saudáveis para pessoas com baixa disponibilidade de 

tempo. 

 

3.7.2 Valor  

 

Sempre com a intenção de melhor relacionamento com os clientes, buscamos 

entender qual o preço que os interessados estão dispostos a pagar por uma 

alimentação saudável. Como mostra o quadro X. 

 

Gráfico 8 – Valor para uma alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Aqui, a pesquisa busca saber quanto o consumidor está disposto a pagar por 

uma refeição saudável, e os resultados também animam, a maioria está podendo 

pagar até mais do que os preços praticados pela empresa Brutus Alimentação 

Saudável. A empresa tem isso como estratégia de penetração, e a pesquisa 

confirma que as pessoas estão dispostas a pagar o preço praticado. 
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3.7.3 Tempo disponível para refeição 

 

Sobre o tempo disposto que o interessado pode esperar pelo preparo de um 

alimentação saudável obtivamos os seguintes resultados. 

 

Gráfico 9 – Tempo disponível para aguardar o preparo da alimentação saudável 

 

 

 

Fonte: Os autores  

 

Com a maior porcentagem, 47% dos entrevistados, dizem que o tempo de 

espera que acham justo vai até 30 minutos, outros 39% dizem até 15 minutos, aqui a 

empresa também está dentro do tempo previsto, confirmando que praticidade é 

muito relevante na área.  

 

3.7.4 Fatores que impedem o consumo 

 

Aqui, listamos alguns fatores que impedem o consumo de alimentação 

saudável pelos entrevistados e a seguir as respostas: 
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Gráfico 10 – Alguns fatores que impedem uma alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 
 

Aqui os entrevistados contam qual o fator que os leva a deixar de se alimentar 

de maneira saudável, e as respostas foram confirmadoras das anteriores e também 

da pesquisa qualitativa, o tempo é o principal fator, portanto, a empresa deve pensar 

em como fazer para os usuários ganhar ainda mais tempo e ser ainda mais pratico 

para os clientes, em seguida o fator „‟preço‟‟ tem destaque. 

 

3.7.5 Influencias 

 

Sobre a maior influencia no consumo de alimentação saudável, a pesquisa 

qualitativa nos trouxe resultados relevantes e importantes, aqui não foi diferente.  

 

Gráfico 11 – Sobre a influencia do consumo de alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 
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Sobre a influencia, a maioria diz ter influencia na alimentação diária com a 

„‟família‟‟ e a outra maioria diz ser influenciada por profissionais da área, tanto 

ligados a saúde quanto aos profissionais de academia e esportes no geral. 

Como a pesquisa qualitativa, isso confirma que as pessoas são muito 

influenciadas por profissionais e por aqueles que estão a sua volta, como a maioria 

dos respondentes da pesquisa quantitativa eram estudantes, ficou fácil evidenciar 

porque a resposta „‟família‟‟ teve tanto destaque. 

 

3.8 MOTIVAÇÃO 

 

Com relação ao principal fator que  motiva os respondentes para consumir 

alimentos saudáveis, aqui obteve-se respostas muito parecidas com as pesquisas 

anteriores. 

 

Quadro 20 – Fator motivador a consumir alimentos saudáveis 

 

 
Resposta Resposta % 

1 Preocupação com a saúde 125 53% 

2 Preocupação com o bem-estar 38 16% 

3 Preocupação com a aparência/ estética 68 29% 

4 As pessoas    ao meu redor consomem 4 2% 

5 Outros. Qual? 3 1% 

 Total 238 100% 

 

A preocupação com a saúde é um grande destaque nesse item, mais da 

metade dos respondentes nos contam que são ligados a alimentação saudável por 

que se preocupam com a saúde, exatamente como na pesquisa qualitativa feita 

anteriormente. 

Em seguida, a preocupação com a estética teve destaque, algo que faz muito 

sentido pelo fato da maioria dos respondentes praticar alguma atividade física e 

serem jovens, aqui o público-alvo fica bem evidente. 

 

3.9 INFORMAÇÕES SOBRE O ASSUNTO 

 

Agora, buscamos saber as fontes que os usuários utilizam para obter 

informações sobre alimentação saudável: 
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Gráfico 12 – Fontes de informação sobre alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Confirmando aquilo que foi observado nas pesquisas qualitativas, a maioria 

das pessoas que se interessam pela alimentação saudável, busca informações na 

internet, dos 237 respondentes, 190 usam a internet como ferramenta. Isso é 

positivo para empresa que trabalha exatamente como e-commerce. 

 

Quadro 21 – O que impede o consumo de alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Para confirmar a analise, os dados foram transpostos para o programa „‟Spss‟‟ 

e por meio de uma tabulação cruzada com os fatores de impedimento de consumo 

da alimentação saudável, relacionados com fontes utilizadas para obter informações 

sobre a alimentação saudável, comprovando que o tempo é o fator que mais impede 

as pessoas no consumo com 34,4%. Sendo assim utilizam do meio mais pratico 



 

 

78 

para obter informações sobre o assunto, no caso a internet, confirmando dados 

apresentados na pergunta anterior. 

 

3.9.1 Empresas de Curitiba na área  

 

Foram apontadas algumas empresas mais conhecidas na região para 

identificar quais destas empresas de alimentação saudável o público interessado 

conhece.  

 

Gráfico 13 – Algumas empresas de alimentação saudável 

 

 

Fonte: Os autores 

 

Muitos dizem não conhecer nenhuma das empresas, dando um espaço muito 

grande para a Brutus Alimentação Saudável entrar no mercado como novidade, 59% 

não reconheceu nenhum desses nomes para buscar alimentação saudável. 

 

3.9.2 Grau de satisfação com a empresa atual 

 

A ultima pergunta busca saber, portanto qual e o seu grau de satisfação em 

relação a empresa que fornece as suas refeições saudáveis. 
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Quadro 22 – Grau de satisfação com a empresa atual 

 

# Resposta Resposta % 

1 1 0 0% 

2 2 2 3% 

3 3 13 17% 

4 4 40 53% 

5 5 21 28% 

 Total 76 100% 

 

A maioria diz não estar satisfeita, o que indica pela média mais elevada de 

4,05 numa escala de 1 (Muito satisfeito) até 5 (muito insatisfeito), concretizando a 

análise pela média do desvio padrão de 0.75, dando assim maior potencial para a 

empresa buscar seu espaço e mais do que isso, mudar a concepção de qualidade 

dentro desse mercado que parece ser um pouco desconhecido perante os 

respondentes. A marca tem um potencial muito grande de crescimento e a pesquisa 

confirmou muitos fatores relevantes que devem ser levados em consideração na 

tomada das ações. 

 

3.10 ANÁLISE GERAL DAS PESQUISAS DE MERCADO 

 

Analisando todas as três pesquisas de mercado realizadas detectamos várias 

oportunidades e ameaças que pode ser utilizada para uma melhoria muito grande da 

empresa. Respostas preciosas e de suma importância, mostram uma quantidade 

muito grande de pessoas interessadas por alimentação saudável, mas que 

simplesmente não sabem onde encontrar aquilo que procuram. 

A maioria dos entrevistados, com um grande destaque, demonstram procurar 

informações sobre o tema dentro da internet, onde aparecem informações de todos 

os lados, e é onde a empresa também esta disponível, ficando muito mais fácil ligar 

a empresa com os assuntos pesquisados. 

Outro ponto de destaque foi a grande maioria de mulheres interessadas no 

tema alimentação saudável, denotando uma preocupação muito grande com o corpo 

e a busca por maior numero de informações relacionados ao assunto, notavelmente 

elas gostam mais do assunto. 

Todas as pesquisas nos mostram que hoje em dia os usuários de alimentação 

saudável não possuem muito tempo para suas refeições, optando muitas vezes por 
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restaurantes próximos pelo fato de não perder tempo com almoço ou janta, ai surge 

uma oportunidade para empresa, que tem como um de seus objetivos se tornar 

pratica para a vida do cliente. 

Aproximadamente 30% dos entrevistados busca se alimentar com refeições 

saudáveis todos os dias, mostrando um engajamento muito grande por parte dos 

usuários, quem se alimenta bem, sabe da diferença que isso faz em suas vidas e 

procura passar isso a diante, levando muito a serio a dieta.  

Junto a isso, a maioria nos mostra que não tem o tempo adequado para uma 

refeição, variando de 15 a 30 minutos normalmente para fazer a principal refeição, 

ou seja, os dias estão cada vez mais corridos, e isso também vale para a 

alimentação, que passou a ser feita rapidamente para dar espaço para outros 

afazeres durante o dia-dia. 

O publico jovem foi o mais atingido pelas pesquisas, a faixa etária de 18 a 25 

anos foi a que teve maior interesse no assunto, mostrando que o publico jovem, 

diferente de algum tempo atrás, é a que mais procura se alimentar bem e estar bem 

com seu próprio corpo, na juventude as pessoas se preocupam mais com a 

aparência. 

Muitas oportunidades e ameaças foram aqui descritas, e agora, partindo para 

as ações para que a empresa atinja o resultado esperado para o ano de 2016, com 

melhorias internas e externas a empresa com certeza vai se posicionar melhor e ter 

melhores vendas para o próximo ano. 
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4 ANÁLISE SWOT 

 

Após relacionar todos os dados referentes a forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades, eles devem ser montados na matriz SWOT e analisados com a 

matriz de confrontação para determinar os objetivos possíveis (MARTHA, 2010). 

SWOT é um acrônimo das palavras Strenghts, weaknesses, opportunities, 

threats, que significam respectivamente, forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças. 

Em Administração de Empresas, a Análise SWOT é um importante 

instrumento utilizado para o planejamento estratégico que consiste em recolher 

dados importantes que caracterizam o ambiente interno(forças e fraquezas) 

e externo (oportunidades e ameaças) da empresa. 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, 

sendo isso, base da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou 

instituição.  

Um instrumento fácil de utilizar, pode ser usada para qualquer tipo de análise 

de cenário. Este é o exemplo de um sistema simples destinado a posicionar ou 

verificar a posição estratégica da empresa/instituição no ambiente em questão. 

Em seu desenvolvimento, a técnica divide-se em dois ambientes, interno e 

externo, o primeiro se refere basicamente a própria organização e conta com forças 

e fraquezas que a mesma já possui, já o segundo ambiente se refere a questões 

externas, de força maior, que estão fora do controle da empresa, avaliando essas 

forças e fraquezas surgirão os pontos fortes e fracos, recursos, conhecimentos e 

habilidades. 

A técnica de análise SWOT foi elaborada por Albert Humphrey, durante o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford, usando 

dados da Fortune 500, uma revista que compõe um ranking das maiores empresas 

americanas. 

O planejamento é fundamental para qualquer empresa que esta no mercado, 

seja ela já estabelecida ou uma nova entrante, a estratégia a qual tomar é essencial 

para uma empresa que deseja obter espaço dentro do nicho em que está inserida. 

A análise SWOT é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de cada 

organização, assim como oportunidades e ameaças das quais a empresa esta 

exposta. A ferramenta é aplicada durante o planejamento, promovendo uma análise 

http://www.significados.com.br/planejamento-estrategico/
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do cenário interno e externo, com o objetivo de sintetizar tudo em uma matriz para 

facilitar a visualização das características que circundam a empresa. 

Trata-se de uma avaliação geral de onde a organização esta inserida, o 

quadro abaixo reproduz depois de todas as pesquisas, pontos que devem ser 

destacados e levados em consideração á partir desse momento. 

 

4.1 OPORTUNIDADES E AMEAÇAS IDENTIFICADAS 

 

As oportunidades da empresa são muitas, o crescimento do segmento é um 

fator determinante e que só cresce no Brasil e no mundo, a cultura de se sentir bem 

com seu corpo a partir da alimentação já é uma realidade que as pessoas têm 

consciência, também mostrado pelas pesquisas e por sites de notícias reconhecidas 

por todo mundo, a divulgação da informação ajudou muito nesse processo. 

A boa aceitação do produto no mercado também é algo que foi observado, a 

pesquisa qualitativa com os clientes mostra que em sua maioria, estão satisfeitos 

com os sabores e as opções, mas sempre com algumas ressalvas. 

De acordo com as pesquisas, a maioria dos usuários busca informações 

sobre o assunto na internet, e de acordo com referencial teórico e muitas notícias, só 

mostra que a consolidação do e-commerce é um fato em nossa realidade, se 

tornando mais uma oportunidade para empresa, já que a mesma trabalha apenas 

online. 

Segundo Cavallini (2008) por meio da Internet, o usuário tem mais acesso a 

informação e por isso obtém conhecimento, questiona, compara e divulga sua 

opinião sobre produtos, serviços, marcas e organizações. 

Todos são clientes em potencial devido a alimentação ser uma necessidade 

básica para qualquer um, mas mesmo assim, o assunto alimentação saudável, 

desperta muito interesse por parte de todos e um engajamento muito interessante 

para ser explorado. 

Um fator muito destacado tanto na pesquisa qualitativa quanto na pesquisa 

quantitativa, foi á busca pela praticidade, a falta de tempo dos consumidores leva 

muitos a buscar por restaurantes próximos ou alternativas que tomem menos tempo 

e dinheiro, aqui é uma oportunidade que foi muito destacada e vai ser levada a 

diante nas ações. 
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A capacidade de expansão da empresa é uma força da empresa, como 

entrante no mercado e pela sua grande aceitação logo no inicio, o futuro da empresa 

todo depende de seu planejamento estratégico, visto que, tem muitas oportunidades 

a serem levadas em conta. 

Analisando o microambiente da empresa, junto com as pesquisas, notamos 

que parcerias com profissionais devem ser levados em conta, isso pode ser positivo 

se tivermos os profissionais corretos do nosso lado, e pode dar errado caso os 

profissionais não nos indiquem, portanto, as ações devem trazer esses profissionais 

para „‟dentro da casa‟‟ e usa-los como porta vós da empresa. 

Por outro lado, as ameaças que circundam a empresa também são várias, por 

uma força maior que a empresa, o Brasil atualmente vive uma crise econômica muito 

seria, o que dificulta a entrada de muitos pequenos empresários em todos os ramos 

do mercado. A marca ainda é nova e não tem reconhecimento perante aos 

interessados, como mostrou a pesquisa quantitativa. 

Muitos concorrentes no mesmo ramo são reconhecidos pelos usuários, 

mesmo não trabalhando exatamente da mesma forma da Brutus Alimentação 

Saudável, os usuários também identificam como empresas do ramo, e isso dificulta 

as ações, que pedem muito engajamento entre os clientes. 

Produtos inovadores que podem chegar no mercado também são uma 

ameaça, o mercado é alvo de muitos investimentos, e por isso, estar a tento as 

tecnologias que vem de fora também é algo que deve ser levado em consideração. 

 

4.2 PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS MAPEADOS 

 

A situação atual da empresa conta com muitos pontos fortes, o maior deles 

talvez seja a capacidade de expansão da mesma, que por ser uma empresa que 

recém chegou no mercado e já conta com clientes muito contentes com a proposta 

atual da marca, detectando algumas melhorias a serem feitas a empresa tem uma 

chance muito grande de ocupar um espaço considerável na mente do consumidor. 

Por outro lado, a empresa ainda é muito nova no mercado e possui um 

numero de funcionários limitados que praticam varias funções, isso é normal para 

pequenas empresas, mas pode se tornar um ponto negativo e que também deve 

procurar alguma ação para melhorar o setor de pessoas. 
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A distribuição dos produtos é feita atualmente apenas pelo delivery, não esta 

disponível em pontos de venda de outros produtos semelhantes ou de um 

supermercado, portanto, as futuras ações devem melhorar esse rateio do produto, 

para que a empresa corte gastos de distribuição e ganhe maior espaço tanto nas 

prateleiras como na mente dos consumidores. 

A empresa já possui todos os equipamentos para a confecção dos produtos, 

portanto, os equipamentos disponíveis facilitam a logística e tranquilizam a área de 

marketing, isso também é um ponto forte da marca. 

Outro fator positivo é a localização da empresa, a sede é situada em Ponta 

Grossa, facilitando a logística de produção e tornando a fabricação dos produtos 

mais econômica que em Curitiba. Assim, a empresa possui também na sua 

localidade um ponto forte a ser destacado, que já aumenta a margem de lucro na 

atualidade. 

Parcerias são uma grande possibilidade para a Brutus, aqui a intenção é 

fortalecer essa troca de informações com profissionais da área que até então 

trabalham apenas como terceirizados, professores de academia, personal trainers, 

médicos, nutricionistas e especialistas da área transmitem uma credibilidade muito 

maior para marca, mas mesmo assim aqui ainda tem muito trabalho a ser feito, 

fortalecendo essas parcerias. 

A Brutus Alimentação Saudável ainda não possui um sistema que facilite a 

organização da empresa, portanto, um ponto muito negativo que deve ser 

melhorado o quanto antes, o sistema com CRM e quantificação de dados como 

estoque e distribuição, ajudando a empresa a atingir seus principais objetivos e 

também traçando metas para o futuro.  

Outro ponto fraco a ser destacado e que foi observado, foi a falta de 

profissionais dentro da empresa, por ser uma entrante e muito recente no mercado, 

a empresa só possui três funcionários trabalhando para a empresa em sua 

totalidade, assim, aqui se encontra um ponto fraco, pois quando a demanda 

aumentar muito, será necessário a contratação de novos funcionários que ainda 

deverão ser treinados, aqui a empresa deve pensar em alguma alternativa. 

A distribuição ainda é limitada, ainda é feita apenas pelo e-commerce, e não 

está disponível em vários ambientes que seriam perfeitos  para seu consumo, como 

academias, studios, mercados, padarias e lojas de conveniência, essa melhoria 



 

 

85 

deve ser apontada com as ações de marketing que vão ser configuradas no decorrer 

do trabalho. 

 

4.3 MATRIZ RESULTANTE DA ANÁLISE 

 

Sintetizando todos os fatores destacados até então, junto com a coleta das 

principais informações foi sintetizado todos os fatores dentro do quadro da análise 

SWOT, como mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 23 - Quadro da análise SWOT 

 

SWOT Oportunidades Ameaças 

Amb. Externo - Crescimento do segmento 

- Aceitação dos produtos 

- Consolidação do e-commerce 

- Necessidades Básicas 

- Bom engajamento de clientes 

- Busca pela praticidade 

- Marca nova no mercado 

- Concorrência 

- Crise econômica atual 

- Falta de habito do consumo 

- Produtos inovadores 

- Palavra contra do profissional 

 Forças Fraquezas 

Amb. Interno - Capacidade de expansão 

- Tecnologias disponíveis 

- Baixo custo de produção 

- Parcerias  

- Qualidade do produto 

- Praticidade 

- Falta de mão de obra qualificada 

- Aumento da regulamentação 

- Empresas com novas estratégias 

- Distribuição limitada 

- Falta de sistematização 

- Terceirização da entrega 
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5 PLANO DE MARKETING  

 

Toda a estratégia definida para a campanha deve seguir um posicionamento 

adotado pela empresa, como afirmam Kotler e Armstrong (2007, p. 30), que dizem 

que “todo o programa de marketing da empresa deve apoiar a estratégia de 

posicionamento escolhida.” Esse posicionamento, segundo os mesmos autores, 

deve “fazer com que o produto ocupe um lugar claro, distinto e desejável na mente 

dos consumidores-alvo em relação aos produtos concorrentes” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007, p. 30). 

Com base no diagnóstico obtido a partir da análise SWOT, alguns problemas 

de marketing foram identificados.  

O maior problema da empresa Brutus Alimentação saudável é o fato de ser 

uma marca nova no mercado e não ter um conhecimento grande por parte do 

público alvo. Percebe-se a falta de vínculo entre o profissional e a empresa, fazendo 

com que os possíveis clientes tomem conhecimento apenas do nome, sem fazer a 

conexão com o serviço prestado e consequentemente não trazendo a devida 

atenção e share-of-mind desejado. 

As oportunidades são muitas, crescimento do segmento, a boa aceitação do 

produto e a consolidação do e-commerce são pontos que devem ser levados em 

consideração. 

 

5.1 OBJETIVO DE MARKETING  

 

Sob o ponto de vista das definições gerenciais, marketing é a função 

organizacional e o conjunto de processos para a criação, comunicação, entrega de 

valor aos clientes e gerenciamento de relacionamentos, de modo que beneficie a 

organização e seus stakeholders (SARQUIS, 2009). 

O objetivo de marketing da empresa é aumentar sua participação no mercado 

e conquistar novos clientes, se mantendo dentro do assunto alimentação saudável, 

ser referência. Nesse caso com certeza a proposta de aumento do faturamento é 

algo que surgirá naturalmente. 

O objetivo de marketing é fazer com que o faturamento anual da empresa 

Brutus Alimentação Saudável, dobre, para o ano de 2016. 
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Um objetivo de marketing pode envolver quaisquer aspectos de marketing, 

como lançamento de produto, fortalecimento ou recuperação de imagem, aumento 

de vendas e Market share etc. (MARTHA, 2010). 

A marca deseja estar entre as marcas mais lembradas de Curitiba quando o 

assunto é alimentação saudável, ocupando espaço na mente dos consumidores e 

clientes em potencial, com muita informação e interatividade para maior 

engajamento. Levar a palavra do profissional como aliado da empresa. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING  

 

Estratégias de marketing para serviços apresenta as decisões de estratégias 

mais relevantes empregadas pelas organizações de serviços, seja nos processos de 

planejamento ou implementação de estratégias (SARQUIS, 2009). 

Como o objetivo geral é ampliar a participação no mercado e conquistar 

novos clientes, a estratégia que utilizada será a oferta da marca diretamente no 

público alvo, abordando o consumidor da maneira que ele mais confia, com a 

palavra do profissional. Aumentando a segurança de quem compra a marca e 

estabelecendo um relacionamento mais estreito com o cliente. 

Visando alcançar os objetivos do planejamento de comunicação, serão 

estabelecidas estratégias e táticas a fim de melhorar a identificação da marca 

perante o público-alvo da campanha, assim como fortalecer seu posicionamento. 

Tendo em vista que a comunicação do cliente em questão será integrada, 

pode-se concluir que todos os demais elementos da comunicação devem ser 

contemplados nessa etapa do planejamento. Um planejamento estratégico deve 

contemplar todos os elementos da comunicação de maneira sinérgica, mesmo que 

os demais elementos sejam responsabilidade de outras áreas. 

Portanto, as estratégias utilizadas no plano de comunicação serão 

relacionadas às áreas de Promoção de Vendas, Relações Públicas e Comunicação 

Digital. 
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5.3 CONSUMIDOR-ALVO 

 

Nos serviços, os consumidores tentem também a ser mais críticos e 

exigentes, dificultando para as organizações atenderem ou superarem as suas 

necessidades (SARQUIS, 2009). 

O consumidor-alvo aqui é um direcionamento maior do publico definido no 

começo do projeto, vamos buscar atingir o publico de forma mais direcionada, 

alunos de uma aula de zumba são o consumidor-alvo da futura ação. 

O público-alvo da Brutus Alimentação Saudável foi definido a partir de uma 

pesquisa quantitativa com interessados em alimentação saudável nas redes sociais.  

Foram identificados que 32% dos interessados são mulheres e tem de 20 a 24 anos, 

porem 23% tem mais de 50 anos, para ficar mais claro foram criadas personas. 

Personas são personagens fictícios criados para representar os diferentes 

tipos de usuário, atitudes e comportamentos definidos em comum, por utilizar um 

site, uma marca ou produto de um modo semelhante,  uma ferramenta e também um 

método de segmentação de mercado, para isso criamos algumas personas, que são 

o consumidor-alvo das futuras ações de marketing. 

Aqui, também é importante considerar outro público-alvo que desejamos obter 

respeito e admiração, são os profissionais ligados á área, todos os envolvidos em 

alimentação saudável, atividades físicas estão dentro do nosso alvo, eles são 

formadores de opiniões comprovados pelas pesquisas. 

Nutricionistas, personal trainers, médicos, atletas, professores da academia e 

até mesmo simpatizantes com essas profissões, conseguindo atingir a esse público, 

conseguiríamos uma admiração de quem realmente influencia as outras pessoas, de 

acordo com as pesquisas, a maioria dos respondentes comprovou levar em 

consideração as palavras desses profissionais, portanto, o objetivo das futuras 

ações com certeza vão englobar algum profissional da área. 

De acordo com as personalidades mais destacadas e que mais apareceram, 

o grupo criou quatro personas para personalizar o consumidor-alvo de maneira mais 

visível e palpável. Como mostram as figuras abaixo: 

Persona 1: 

A persona criada representa muitas das respondentes das pesquisas, 

estudante, e mesmo sendo menor de idade já tem consciência da importância da 

alimentação saudável para sua vida. 
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Muito influenciada pela família e por amigos, participa ativamente das redes 

sociais e faz atividades físicas regularmente. Definitivamente Ana Clara, nome 

criado a persona, faz todo sentido para empresa e deve ser um público visado nas 

ações. 

 

Figura 8 – Persona 1 

 

 

Persona 2: 

Como o objetivo é representar os interessados em alimentação saudável, aqui 

também foi criado uma persona que representa muitas clientes da marca atual. 

Jaqueline tem 35 anos é casada e procura manter-se em forma mesmo com a idade 

e com a vida corrida. Cuida das crianças e não possui muito tempo para ficar 

cozinhando, por isso também é um público que deve ser abordado. 
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Figura 9 – Persona 2 

 

 
 

Persona 3: 

Um dos objetivos é atingir também os formadores de opinião e ligados a área, 

portanto, Juliana de 27 anos representa bem esse público. Jovem e solteira da 

Classe B, é muito ativa, gosta de viajar e admira a vida saudável, essa persona 

transmite muito da ideia que a Brutus Alimentaçao Saudável deve passar, leva um 

estilo de vida saudável sempre. 
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Figura 10 – Persona 3 

 

 
 

Persona 4: 

A quarta persona criada, Rosemery tem 41 anos e bem sucedida 

profissionalmente, esse é um publico foi bem identificado na pesquisa qualitativa 

com clientes. Gosta de aulas de Zumba e Yoga e quer parar de comer bobagens, 

portanto, aqui é também uma persona que deve ser explorada. 
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Figura 11 – Persona 4 

 

 
O objetivo da criação das personas é ficar mais visível e notável quem são os 

consumidores e quem são as pessoas a quem queremos direcionar todas as 

comunicações das ações. A empresa deve ser bem vista por todos, mas 

principalmente por esse publico que foi retratado pelos personagens criados. 

Todo o publico criado foi do sexo feminino, de acordo com a maioria do 

publico identificado nas pesquisas, mesmo assim, não quer dizer que o publico 

masculino não vai ser alvo das ações, o foco maior é com uma comunicação 

universal, mas que seja bem entendida pelo publico que mais se interessa pelo 

assunto. 

As personas são das Classes A e B e estão dentro da faixa de idade de 17 a 

41 anos, representando também a maioria dos respondentes das pesquisas. Todas 

as personagens tem a conscientização da alimentação saudável, independente da 

classe ou idade e representam bem um nicho que a empresa pretende atuar. 
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6 POSICIONAMENTO DE MERCADO 

 

As definições estratégicas de marketing tem inicio nas decisões sobre 

segmentos – alvo, posicionamento de marca e diferenciação competitiva da 

organização (SARQUIS, 2009). 

A empresa Brutus Alimentação Saudável, é a melhor opção para quem busca 

uma melhor qualidade de vida através da alimentação, as opções de fácil preparo 

são perfeitas para quem busca praticidade e comodidade na hora de suas refeições, 

a sua dieta semanal onde e quando desejar. 

Refeições congeladas sem nenhum conservante, baixo teor de sódio e 

gorduras e melhor de tudo. Preparado por quem sabe do assunto, nutricionistas 

desenvolveram as refeições para serem leves e balanceadas, ideais para quem tem 

uma vida corrida e mesmo assim não abre mão de uma alimentação gostosa e 

saborosa. 

Quem já conhece sabe dos resultados que uma alimentação adequada trás 

para as suas vidas, mesmo sendo uma marca nova no mercado, todos que já 

consumiram sabem da qualidade das refeições. É rápido, fácil e saudável. 

 

6.1 AÇÕES DE MARKETING 

 

Marketing é o processo de planejar e executar a concepção, o preço, o 

planejamento e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que 

satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais (HOLLEY, 2005). 

Tendo o conceito de marketing para empresa em relação às vendas, o 

objetivo do marketing segundo Kotler (2000) é focar as estratégias de forma que as 

vendas do produto ou serviço se adapte ao cliente, de forma que o cliente sinta a 

necessidade daquele produto.  

Definir para entender é uma das maiores necessidades dentro de uma 

pesquisa de marketing, no que se refere ao estudo de um determinado campo de 

conhecimento. 

A definição permite separar conceitos, distinguir diferentes ideias, concepções 

ou abordagens sobre um tema. No campo da administração e do marketing, 

acrônimos são costumeiramente utilizados como forma de facilitar a memorização e 

a consolidação dos conceitos propostos por um determinado autor.  
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Outra técnica muito comum para facilitar a adesão de conceitos é a utilização 

de palavras que iniciam com a mesma letra. Para salientar e exemplificar essa 

tendência, apresentamos o conceitos iniciados pela letra “P”, para uma empresa de 

serviços, os 7 P‟s.  

Profissionais de marketing geralmente abordam quatro conjuntos de 

elementos estratégicos básicos: produto, preço, praça e promoção. Juntos, esses 

quatro elementos são conhecidos como os 4Ps do composto de marketing. O 

tradicional composto de marketing não abrange a administração da interface com os 

clientes. Em consequência, precisamos ampliar o composto, acrescentando três 

novos elementos associados a entrega de serviços: processos, ambiente físico e 

pessoas.  Passamos então a considerar sete elementos que, denominados 

coletivamente como os 7 P‟s do composto de marketing de serviços (LOVELOCK, 

2011). 

O Modelo dos 7 P's, também conhecido como "Extended Marketing Mix", foi 

criado por Booms e Bitner, expandindo o número de variáveis do marketing das 

tradicionais 4 (Modelo dos 4 P's: Produto, Preço, Praça e Promoção) para 7, 

acrescentando as variáveis Pessoas, Processos e Percepção Física. (LOVELOCK, 

2011). 

Selecionamos o conjunto de estratégias te todos os elementos do mix de 

marketing de serviços, utilizando resultados das pesquisas e informações da 

empresa possibilitando compreender, identificar e implementar um conjunto de 

estratégias de marketing aplicável na organização. 

 

6.2 MIX DE PRODUTOS 

 

O portfolio de produtos é o elemento central do processo de interação com o 

mercado e constitui a base para o estabelecimento das demais estratégias do 

composto de marketing dessas organizações (SARQUIS, 2009). 

Compreende as estratégias de marketing relacionada as ofertas de serviços 

que a organização disponibiliza para o seu mercado-alvo. Ele contem elementos 

como: a gestão de serviços e linhas de serviços, as decisões de bens e serviços de 

apoio, as decisões de características e benefícios dos serviços, a fixação de padrões 

de qualidade, as decisões de padronização e customização, as garantias de 

http://old.knoow.net/cienceconempr/gestao/marketing.htm
http://old.knoow.net/cienceconempr/gestao/marketingmix.htm
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serviços, as decisões de marcas e o desenvolvimento de novos serviços (SARQUIS, 

2009). 

Os produtos que a empresa trabalha são desenvolvidos por nutricionistas, 

portanto a quantidade vai permanecer a mesma, para permanecer a característica 

de balanceada, por isso a empresa trabalha apenas com um tamanho padrão, que 

facilita a logística.  

A gestão de produtos trata de decisões para conceber, desenvolver, lançar, 

manter e aprimorar produtos (URDAN, 2013). 

Em relação a embalagem, a característica principal é sua funcionalidade, que 

é a ideia de ir do freezer para o micro-ondas, mantendo o sabor do alimento, por 

isso será mantida, o que vai mudar é o rótulo, que antes envolto por fora da 

embalagem e agora, por questão de visibilidade e facilidade na aplicação será feita 

por meio de adesivos, contendo todas as informações exigidas por lei. 

Serviços de informações envolve a disponibilização de dados, informações e 

conhecimento de interesse dos clientes, quer seja antes, durante ou apos venda 

(SARQUIS, 2009). 

De acordo com as pesquisas, o produto da Brutus Alimentação Saudável é 

bem aceito em relação a qualidade e sabor. Mesmo assim, ainda existe a 

possibilidade de incluir novas refeições, mais opções para os usuários não ficar 

presos a um numero limitados de refeições principais. 

Na pesquisa qualitativa em profundidade com os clientes foi relatado que 

alguns fazem sugestões de alterações nos pratos de acordo com uma preferencia 

pessoal, também foi relatado clientes que sugerem mais opções de doces ou 

salgados, portanto, a intenção aqui nos produtos é criar mais variabilidade, tanto 

para salgados, quanto doces e saladas, mas mantendo também a possibilidade de 

dieta personalizada. 

Primeiramente, o numero de opções de refeições será melhorado, criando 

mais algumas possibilidades para quem deseja fazer refeições balanceadas e 

desenvolvidas pela nutricionista, pratos como Escondidinho de Frango, 

Escondidinho de Carne, Frango Xadrez com arroz integral, Panquecas Fit de Carne, 

Panquecas Fit de Frango, Panquecas Fit de Ricota com Espinafre, Almondegas com 

arroz integral. Esses produtos seriam criados á partir das matérias primas que a 

empresa já trabalha, facilitando a logística e não complicando a estratégia de 

introdução desses produtos, facilitando a execução desse plano de melhoria. Nas 
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imagens 12 e 13, pode se observar a produção desses produtos á partir dos 

insumos que a empresa já utiliza. 

Figura 12 - Almondegas com arroz integral 

 

 

 

Figura 13 - Escondidinho 
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Figura 14 - Frango xadrez com arroz integral 

 

 

 

Serviços de hospitalidade abrange oferecer aos clientes a possibilidade de 

tratamento especial, acolhimento diferenciado, e elementos aprazíveis nos 

momentos de interação com a organização (SARQUIS, 2009). 

Outra possibilidade é a criação de packs prontos, tanto para quem quer 

ganhar massa quanto para quem quer perder peso, de acordo com a pesquisa 

qualitativa de consumidor fantasma, nota-se que a concorrência trabalha com esse 

tipo de pacote pronto e é bem aceito. 

A entrega do produto é feito á domicilio, portanto o serviço de entrega 

também faz parte do produto final percebido pelo cliente, a sacola é caracterizada 

pelo „Pack‟, mas falta uma informação com uma fonte para ser percebida a distancia, 

com telefone e site. 

Em relação ao serviço do motoboy, a intenção é propor uma solução muito 

simples, que vai ser disposta no decorrer do trabalho. 

Além disso, vamos propor um sistema no site onde o cliente consegue criar 

seu Pack com as refeições que deseja de maneira mais interativa, para facilitar os 

pedidos, um clique na opção desejada já transfere a escolha para o „‟carrinho‟‟, 

deixando mais simples e legal de fazer as compras. 

Para o pós-venda propomos um e-mail de confirmação do recebimento e um 

espaço para feedback do cliente, algo muito simples e rápido, disparado pelo próprio 
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sistema do site que facilita a encomenda, assim o cliente se sente mais a vontade 

para deixar opiniões e sugestões para futuras ações. 

 

Figura 15 – Brutus – alimentação saudável 
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6.3 MIX DE PREÇOS 

 

As organizações de serviços devem gerenciar sob o ponto de vista 

estratégico o preço de vendas de seus produtos, se desejam proporcionar 

competitividade de mercado e obter rentabilidade sustentável de seu portfolio de 

serviços (SARQUIS. 2009). 

Compreende as estratégias relacionadas ao apreçamento das ofertas de 

serviços da organização. Ele inclui os elementos: gestão estratégica de preços, 

objetivos de preços, estratégia de preços, métodos de determinação do preço-base, 

fatores de balizamento do preço-final e a forma de remuneração dos serviços 

(SARQUIS, 2009). 

O preço em relação aos fatores pesquisados, foi fácil de ser identificado como 

uma ponto forte da empresa, a maioria dos respondentes achou justo o preço e de 

acordo com a pesquisa quantitativa, a maioria dos entrevistados está disposto a 

pagar dentro da faixa de preço trabalhada pela empresa ou até mais. 

A empresa já trabalha com cartões de crédito e de parcelas, e o prazo de 

entrega varia de acordo com cada cliente, isso já faz parte da organização da 

empresa. Em relação as dietas personalizadas, que precisam ser combinadas com o 

cliente.  

A entrega é cobrada á parte de acordo com a localização do cliente, se o 

pedido for de mais de 10 produtos, a entrega sai grátis, essa é uma promoção que já 

vem com a empresa antes das ações. 

Um dos objetivos iniciais da empresa é se manter com o preço do produto um 

pouco a baixo da concorrência, não apenas pela crise econômica que o Brasil passa 

como também sendo uma estratégia de penetração. Esta estratégia é aplicável 

quando o serviço tem demanda sensível a variação de preço, o volume de venda 

possibilita reduções nos custos operacionais ou a organização deseja facilitar a 

introdução de novos serviços (SARQUIS, 2009). 

Portanto, aqui vamos nos manter em relação ao valor final dos produtos, 

porém, vamos manter promoções mais frequentes, como essa que criamos e vai ser 

descrita no decorrer do trabalho.  

As promoções vão ser sempre praticadas a partir das redes sociais, que com 

o engajamento e a participação dos clientes e interessados em conteúdos sobre 

alimentação saudável podem vir a participar com simples „‟likes‟‟ nas fotos e 
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interação na rede. O desconto vai ser sempre com o objetivo de trazer maior 

movimentação para a página, assim, mesmo com alguns produtos de brinde, a 

página ganha visualização e novos clientes. 

Os valores promocionais vão ser trabalhados além da entrega grátis, para que 

os clientes realmente fiquem atentos e participem mais e melhor das redes sociais, 

um brinde mensal para os seguidores da página levariam muitos novos interessados 

a procurarem a empresa, e a empresa por sua vez, trabalharia dentro do valor de 

R$50,00 ou 5 refeições para a semana. Um valor que para a empresa é acessível e 

para o ganhador, surge muitos efeitos, além da bonificação, o ganhador mensal leva 

amigos para página e melhorias para sua própria saúde e bem-estar. 

 

Figura 16 - Cardápio 
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6.4 MIX DE DISTRIBUIÇÃO 

 

As estratégias de distribuição para diversos objetivos de marketing das 

organizações de serviços. Elas possibilitam disponibilizar o serviço certo, no tempo e 

locais desejados pelos consumidores-alvo, adequar a capacidade de serviço da 

organização aos níveis de demanda do mercado, ampliar com rapidez a distribuição 

geográfica dos serviços e estabelecer vantagens competitivas baseadas no 

relacionamento com outras organizações que intermedeiam a distribuição do serviço 

(SARQUIS, 2009). 

Os canais de vendas trabalhados pela Brutus Alimentação Saudável são o e-

commerce, o whatssapp, telefone celular, e e-mail. 

A empresa atende em Curitiba e entrega a domicílio, no horário combinado 

com o cliente, vamos manter o serviço, pois aqui fica toda a logística e estrutura da 

empresa 

Abrange as estratégias relacionadas as atividades que tornam o serviço 

acessível e disponível ao mercado-alvo. Os seus componentes essenciais são: 

design de canal, seleção de membros do canal, coordenação do canal, conflitos de 

canal e avaliação de desempenho dos membros do canal; gestão da demanda, 

gestão da capacidade de serviços, gestão de filas e reservas, configuração da 

entrega, localização das instalações, prazo de atendimento e informações 

(SARQUIS, 2009). 

A praça ou distribuição, traz vantagem a empresa, que, por exemplo, oferta 

grande sortimento de opções, garante disponibilidade de itens, detém pontos de 

vendas superiores, e nele oferece atendimento apropriado. Outra fonte de vantagem 

é a redução de custos com a distribuição eficiente (URDAN, 2013). 

O transporte é feito pelo motoboy terceirizado, algo que foi identificado e que 

pode ser um ponto negativo, mesmo não tendo destaque nas pesquisas. Nossa 

intenção aqui é agir de maneira muito eficaz, criar uma jaqueta como uniforme dos 

entregadores, mesmo sendo terceirizada, a entrega faz parte do produto e da praça, 

sendo uma extensão da empresa. 

A intenção de melhora na praça é uma maior ramificação dos produtos, 

disponibilizando os produtos em pronta entrega em academias, estúdios e 

supermercados. O produto tem uma durabilidade boa para ser revendido, podendo 
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ficar no freezer em ate dois meses para consumo é um tempo muito bom para a 

empresa. 

Portanto, a ideia é que com a mesma empresa de comunicação „‟Lolla33‟‟, 

novos expositores seriam criados para chamar a atenção no ponto de venda, uma 

plotagem em um freezer separado e o cardápio disponível com uma fácil 

visualização, já faria com que muitos que estão saindo da academia, já levem suas 

refeições do dia para casa, de maneira ainda mais prática e cortando custos de 

distribuição do produto. 

Com um plano de vendas para revendedores, a empresa atingiria outro nível 

de logística, mesmo podendo ser um grande potencial de aumento de vendas, aqui 

o objetivo é ir aos poucos, para que não transforme a demanda demasiada em um 

ponto negativo. 

O estoque disponível é algo que também pode ser melhorado, mesmo 

funcionando bem até então, a empresa ainda não possui ainda um sistema 

computadorizado que facilite a logística de pedidos, entregas e estoque algo muito 

básico, integrado ao site, facilitaria muito a vida de todos os envolvidos no processo, 

para isso também foi feito contato com a empresa de comunicação „‟Lolla33‟‟, que se 

compromete em desenvolver um sistema simplificado que transformaria a 

organização atual da empresa. 

O sistema seria simples, para melhor controle da empresa em um contexto 

geral, é possível criar uma ferramenta que facilite o processo de logística, o sistema 

controlaria o fluxo de caixa, entregas mensais, estoque, relatórios, clientes, e até 

uma CRM. 

A coordenação dos canais de distribuição assegura que a organização 

consiga disponibilizar os serviços demandados junto aos consumidores-alvo com 

qualidade, conveniência, consistência e tempo desejados (SARQUIS, 2009). 

Abrange as estratégias relacionadas as atividades que tornam o serviço 

acessível e disponível ao mercado-alvo. Os seus componentes essenciais são: 

design de canal, seleção de membros do canal, coordenação do canal, conflitos de 

canal e avaliação de desempenho dos membros do canal; gestão da demanda, 

gestão da capacidade de serviços, gestão de filas e reservas, configuração da 

entrega, localização das instalações, prazo de atendimento e informações 

(SARQUIS, 2009). 
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6.5 MIX DE PESSOAS 

 

A gestão do pessoal de serviços envolve a preparação, o apoio, a integração 

e a obtenção de comprometimento dos funcionários envolvidos na realização das 

promessas de serviços e na implementação das estratégias de marketing na 

organização (SARQUIS, 2009). 

Compreende as estratégias relacionadas aos clientes e elementos pessoais 

da organização que interagem com os clientes e que influenciam a sua percepção 

sobre qualidade, valor e satisfação dos serviços. Os seus elementos essenciais são: 

gestçao do pessoal de serviços, gestão dos gerentes e supervisores, gestão de 

clientes e do relacionamento com clientes, gestão dos outros clientes presentes no 

ambiente de serviços e a cultura organizacional de serviços (SARQUIS, 2009). 

A empresa hoje conta com apenas três profissionais e todos os envolvidos 

desempenham suas funções de acordo com as necessidades que surgem no 

caminho, a empresa ainda é muito nova no mercado, e depende muito de seus 

funcionários em todos os quesitos. Muito bem remunerados, o chefe de cozinha e o 

auxiliar de cozinha tiveram treinamento e são formados na área, sendo que o dono 

da empresa cuida da administração, do transporte e da área de marketing da 

empresa, cuidando também da logística de distribuição. 

Nessa área existem fatores a serem melhorados, mas todos eles serão 

melhorados com o decorrer e crescimento da empresa, com a contratação de novos 

funcionários, para atender a demanda sempre da melhor maneira. 

A terceirização da entrega é algo que, por enquanto, é a melhor opção, 

devido a falta desse profissional já integrado a empresa, mas á partir do momento 

que a empresa começar a ter maior rendimento, isso deve ser feito. 

O ciclo de fracasso com funcionários ocorre quando a organização decide 

adotar politica de baixos salários para atender necessidades de redução de custos 

nos seus serviços (SARQUIS, 2009). 

Para as melhorias da empresa, as comunicações sociais devem ser feitas 

também pela “Lolla33”, um profissional cuidando da relação com os clientes já 

ajudaria muito a empresa a ter um crescimento sólido e com muito engajamento, 

como já descrito na “promoção”. 

Para uma melhoria geral da empresa, foi também proposto para a empresa 

um treinamento, no começo do ano, com duração de 5 dias no SEBRAE-PR em 



 

 

104 

Curitiba, para todos os envolvidos dentro da Brutus Alimentação Saudável, mesmo 

com o número de funcionários é limitado, o objetivo aqui é melhor treina-los e 

prepara-los pro mercado atual. 

Com a melhoria do pessoal que já trabalha na empresa, a organização geral 

teria significativa mudança com todos os envolvidos participando de treinamentos 

direcionados, a profissionalização da equipe é de extrema importância para o 

desenvolvimento progressivo da marca, que depende, hoje, muito dos três 

profissionais que trabalham atualmente. 

 

6.6 MIX DE PROCESSOS 

 

Abrange as estratégias relacionadas as atividades, sistemas e mecanismos 

envolvidos na execução dos serviços da organização. Os seus componentes 

fundamentais são: gestão de encontro de serviços, gestão da participação do 

cliente, gestão de qualidade dos serviços, gestão de satisfação dos clientes, gestão 

da produtividade dos serviços, gestão das reclamações de clientes e a recuperação 

de serviços (SARQUIS, 2009). 

Os processos da empresa todos são á partir dos clientes, a empresa se 

preocupa muito em a cima de tudo manter a satisfação de seus usuários manter um 

relacionamento pessoal com eles, facilitando e dando credibilidade a marca, porém 

dando margem a erros.  

O serviço acontece quando o cliente procura saber sobre alimentação 

saudável, para isso estar com as páginas sociais ativas e o website funcionando 

perfeitamente é o mínimo esperado, mesmo quando a empresa é nova no mercado. 

A possibilidade de customização da dieta, é algo incrível que já é feito pela 

empresa, assim ela consegue abranger um mercado focado também para pós-

operatórios, pessoas que não podem comer glúten ou sódio, isso facilita muito a vida 

das pessoas e é uma tendência a qual muitas empresas vão passar a seguir. 

Existem também os tamanhos padronizados, que de acordo com o descrito 

em “produtos” vai ser alterado, com uma maior quantidade de opções no menu, 

dando maior liberdade a quem quer se alimentar com qualidade mas não quer 

comer sempre a mesma coisa.  
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A maior facilidade em montar os packs também será introduzida junto com o 

sistema de compra e venda, facilitando ainda mais os pedidos e a compreensão 

para quem acessa o site. 

 

6.7 MIX DE EVIDÊNCIAS FÍSICAS 

 

Envolve as estratégias relacionadas aos elementos tangíveis e visuais da 

organização que afetam as percepções, expectativas e comportamento dos clientes. 

Os seus principais componentes são: cenário de serviços, características do pessoal 

de serviços, comunicação não pessoal e a valorização da presença de outros 

consumidores no ambiente de serviços da organização (SARQUIS, 2009). 

O tratamento com os clientes é feito de maneira adequada, a comunicação é 

apropriada ao público e parece ser bem aceita, muitos elogiaram o relacionamento 

com a empresa na pesquisa qualitativa. 

A velocidade com relação ao serviço também é positiva, dentro da pesquisa 

quantitativa foi analisado que o cliente está disposto a esperar até maior tempo do 

que a empresa geralmente se propõe a entregar, pelo fato dos produtos serem 

congelados, facilita a distribuição e com isso o consumidor ganha tempo. 

As compras realizadas pelos clientes, geralmente são de vários produtos, 

uma vez apenas na semana, portanto, muitas vezes os clientes voltam a fazer o 

pedido geralmente depois de uma ou duas semanas. Aqui é onde possivelmente o 

cliente perca um pouco o foco na alimentação saudável e passe a consumir outros 

produtos. Para isso a melhor manutenção das paginas sociais e site como 

relacionamento, ajudaria muito a confiança na marca. 

O sistema que já foi proposto, também pode levar as informações de pedido e 

CRM, facilitando o pós-venda e futuros encomendas. 

Para melhorar ainda mais o relacionamento com o cliente e para deixar mais 

claro as reais intenções da empresa, junto as outras propostas, fotos e vídeos da 

produção e do estabelecimento físico da empresa, trazendo uma maior 

confiabilidade por parte de quem compra na internet sem conhecer o ponto físico da 

empresa, isso seria divulgado nas redes sociais em conjunto com a agencia 

„‟Lolla33‟‟. 

Divulgando melhor as instalações e os colaboradores, a empresa transmitiria 

ser mais palpável e gerando ainda maior desejo perante os consumidores. 
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6.8 MIX DE PROMOÇÃO 

 

As estratégias de comunicação de marketing tem papel relevante nas 

organizações. Elas auxiliam na notoriedade das marcas, na visibilidade dos serviços, 

na construção da imagem institucional, na agregação de valor aos produtos e no 

estimulo a experimentação de novos serviços dessas organizações. Além disso, a 

comunicação de marketing contribui para a redução do risco percebido pelos 

consumidores, para o reposicionamento de serviços, marcas e para o 

desenvolvimento da educação dos clientes sobre a aquisição e consumo dos 

serviços dessas organizações (SARQUIS, 2009). 

As ações de promoção da empresa ainda são muito tímidas devido ao fato da 

empresa ainda não ser grande no mercado, e ainda não possuir uma capacidade de 

produção muito grande e que possa acompanhar inúmeras ações, portanto, todas as 

ações dentro da empresa são sempre pensando no seu crescimento, aos poucos. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2007, p. 396), o uso das relações públicas 

pode ser definido como o “desenvolvimento de boas relações com os diversos 

públicos da empresa pela obtenção de publicidade favorável, construção de uma 

boa imagem corporativa e administração ou contenção de boatos, histórias ou 

eventos desfavoráveis”. 

A intenção aqui é trazer pessoas realmente interessadas para página do 

Facebook e Instagram, gerando maior engajamento com profissionais da área, para 

isso faríamos contrato com a empresa de Marketing e Publicidade Lolla33, situada 

em Ponta Grossa, Paraná e assim, terceirizando a relação com o público com 

profissionais da área, a credibilidade nas pages aumentaria significativamente, 

posteriormente com a melhora da pagina a intenção é trabalhar com Links pagos e 

Facebook Adds, aumentando o numero de seguidores, aumenta também o fluxo do 

site, e consequentemente as vendas. 

A adoção dessas redes nas culturas ao redor do planeta tem sido tão grande 

que, hoje, as midas sociais são uma das formas mais importantes de mídia para o 

marketing (MARTHA, 2010). 

A força de venda ainda é pequena na empresa, existe uma chance muito 

grande dessa força de vendas aumentarem junto com a melhora das páginas de 

interação com o público. 
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Para isso desenvolve-se uma ação que vai agir de maneira direta no público-

alvo, passando a palavra para o profissional de confiança, nosso garoto propaganda 

será um professor de zumba reconhecido na área, que organiza anualmente o maior 

evento de zumba de Curitiba. 

De acordo com a pesquisa qualitativa, se mostrou comum os respondentes 

apresentarem profissionais ligados a área para receber informações reais sobre 

alimentação saudável, mostrando que a empresa precisa ter maior ligação a esses 

profissionais, o consumidor reconhece quem entende do assunto e é muito 

influenciado.  

Compreende as estratégias relacionadas as ferramentas de comunicação de 

marketing destinadas a promoção dos serviços e a educação dos consumidores da 

organização. Essa estratégia tendem a proporcionar notoriedade as marcas, 

visibilidade as ofertas de serviços, reputação a imagem da organização e estimulo a 

experimentação de serviços. Os principais elementos desse mix são: propaganda, 

relações publicas, promoção de vendas, merchandising, venda pessoal e marketing 

direto (SARQUIS, 2009). 

 

6.8.1 Comunicação digital 

 

Segundo Kotler e Armstrong (2007, p. 433) o marketing é composto de 

"comunicações diretas a consumidores individuais cuidadosamente definidos como 

alvo, com o objetivo de obter uma resposta imediata e cultivar relacionamentos 

duradouros com eles".  

Faz-se a escolha dessa estratégia, a partir dos resultados das pesquisas 

citadas anteriormente nesse trabalho, onde se identificou que a internet é o principal 

meio de informação e comunicação do público-alvo da campanha. Segundo a 

pesquisa Juventude Conectada realizada pela Fundação Telefônica Vivo (2014) "o 

modelo aberto da internet contribuiu para a consolidação de um novo tipo de agente 

social, imerso nas redes sociais emergentes, que é ao mesmo tempo consumidor e 

produtor de informação e conhecimento".  

Sendo assim pretende-se usar como estratégia a produção de conteúdo, 

definição de métricas, SEM e SEO, além das redes sociais Facebook, Instagram e 

Pinterest. Torres (2010) cita que "marketing de conteúdo é o conjunto de ações de 
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marketing digital que visam produzir e divulgar conteúdo útil e relevante na Internet 

para atrair a atenção e conquistar o consumidor online" (TORRES, 2010, p. 12).  

A escolha dos seguintes se dá pela facilidade de contato direto com o público-

alvo, permitindo assim a manutenção da relação empresa-consumidor para que se 

mantenha o contato e aproximação com o mesmo. 

Segundo Cobra (2010, p. 188) “O marketing digital se refere ao conjunto de 

atividades direcionadas a promover e comercializar produtos e serviços utilizando 

meios digitais para chegar até os consumidores.” O mesmo autor ainda afirma que o 

marketing digital inclui o chamado e-marketing, mas que além deste também possui 

outros canais. 

Escolhendo uma empresa terceirizada para a administração das páginas 

sociais a longo prazo e melhorias no relacionamento com o cliente, a representante 

foi escolhida com base nos orçamentos e nos serviços que estão dispostos a nos 

propor, contudo, foi escolhido a empresa “Lolla33”. 

A “Lola” 33 é uma empresa do ramo de serviços de comunicação e marketing, 

localizada na Rua Santana, nº 727, Ponta Grossa, Paraná, nasceu em um cenário 

de oportunidade de mercado em 2010, quando haviam poucas empresas que 

desenvolviam comunicação embasada em conhecimentos de marketing, design e 

branding. No site http://www.lola33.com.br/ está disponível alguns de seus trabalhos 

desenvolvidos e também seus clientes. 

  

6.8.2 Website 

 

Crescitelli e Shimp (2012) caracterizam como website “o ponto central dos 

esforços de propaganda on-line de uma empresa” os autores ainda acrescentam, a 

importância desse meio como sendo relevante “para transmitir informações sobre a 

empresa e seus produtos, fazer ofertas promocionais, construir valor de marca e 

interagir com os consumidores” (CRESCITELLI; SHIMP, 2012, p. 337). 

Essa estratégia será composta pela revitalização do website, bem como a 

atualização do cardápio com maior numero de opções e a implementação de um 

recurso que facilita a montagem dos packs.  

O site vai contar com postagens semanais constituídas de conteúdo relevante 

e informativo, um banner online, sobre o universo saudável que já será publicado 
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nas redes sociais, o objetivo de atrair a atenção de possíveis clientes e conquistar o 

consumidor online com um site interativo e útil. 

De acordo com Torres (2009), a empresa que não investe em marketing 

digital, está cedendo seu lugar no mercado em relação a concorrência e acaba 

deixando que todos falem sobre sua empresa sem que tenha conhecimento algum 

ou que possa tomar parte do procedimento, portanto, queira ou não utilizar as 

ferramentas na Internet, ela estará ocasionando impacto em seus negócios. 

Com a criação de artigos com entrevistas a clientes, a empresa ganha 

espaço, tendo como objetivo gerar conteúdo através da experiência de cada pessoa 

em relação a alimentação saudável. Sendo assim, internautas e futuros clientes 

poderão se informar sobre como funciona todo o processo, desde a criação das 

refeições até a realização do mesmo, a produção e os canais internos. Os artigos 

serão incorporados na página principal do site e divulgados nas redes sociais 

trabalhadas. 

 

2.8.3 E-mail Marketing 

  

De acordo com Assis (2003) maior parte das pessoas que estão online na 

internet passa seu maior tempo em caixa de entrada de e-mails e é onde as 

empresas podem falar diretamente com seus clientes. 

 

Em relação ao papel do e-mail marketing, a tendência é que ele mude de 
uma comunicação de “um para vários”, para “um para poucos” ou, até de 
“um para um”. Nesse sentido, ações de e-mail marketing, cada vez mais 
segmentadas e automatizadas, passarão a ganhar o espaço das ações de 
envio em massa (ALMEIDA, 2011). 

  

“Um e-mail pode conter informações mais detalhadas e específicas do que as 

que podem ser escritas em uma papeleta “enquanto você estava fora” ou deixadas 

em um correio de voz” (STERNE, 2000). 

É possível afirmar que a utilização do e-mail marketing pelas empresas sendo 

bem segmento consegue obter resultados positivos, caso o contrário, o disparo de e-

mails em excesso sem um público-alvo trará resultados negativos para a empresa e 

desta forma o seu uso será desnecessário.  

O cliente fiel que recebe um e-mail da empresa em que está contido 

informações a respeito de promoções e lançamentos sempre será bem quisto, a 
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possibilidade de ser lido será muito maior e sendo assim é muito importante que 

estes tipos de e-mails sejam enviados sempre que possível para os clientes que 

possuem maior proximidade de sua empresa. 

Mas o objetivo maior do e-mail marketing é o feedback do cliente, somente 

assim é possível entender melhor o que o cliente precisa de melhorias, um espaço 

em aberto será disposto para que os clientes entrem em contato direto com a 

empresa, para sugestões ou dúvidas.  

 

6.8.4 Facebook 

 

Segundo Torres (2009) as mídias sociais são sites na internet construídos 

que permitem o usuário desenvolver conteúdos colaborativos, a interação social e 

também o compartilhamento de informações em diversos formatos, estão incluídos 

os blogs, as redes sociais, os sites de conteúdo colaborativo e diversos outros 

modelos de sites que envolvem a comunicação, relacionamento, co-participação, 

multimídia e entretenimento. 

O ambiente das mídias sociais é completamente repleto de informações 

originadas pelos próprios usuários, estas informações são das mais variadas formas 

e assuntos, isto faz com que o ambiente seja um local onde se encontra uma vasta 

fonte de informações disponíveis. 

A rede social Facebook é um site de relacionamento aberto na internet para 

qualquer pessoa que deseja se cadastrar, você pode interagir com outros usuários 

que também fazem parte do ambiente compartilhando informações, fotos, vídeos, 

eventos, links e qualquer outro tipo de conteúdo colaborativo. 

Os anúncios de empresas que pagam por publicidade no Facebook também 

são divulgados do lado esquerdo da página. 

 Os “Grupos” no Facebook é um segmento em que os usuários possuem 

maior privacidade na rede, ou seja, somente aqueles usuários que estão inseridos 

no presente grupo podem compartilhar conteúdos e somente ver entre eles, quem 

não está incluso no grupo fica isento do conteúdo. 

A opção “Curtir” é um botão que está inserido nas ações que são efetuadas 

pelos usuários no site, utilizado como uma forma de interação social entre os 

usuários quando se interessa pelo conteúdo, além disso, também pode compartilhar 

em sua página tal conteúdo que interessou ao usuário, tudo isso são ferramentas 
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que deixaram o marketing muito mais simples em sua complexidade de penetração 

e visualização do perfil do interessado á fundo.  

No perfil dos usuários é possível colocar informações a respeito de trabalho, 

qual empresa já trabalhou e qual empresa recentemente trabalha. É possível 

também colocar informações sobre educação, qual colégio e faculdade estudaram. 

Existem aplicativos disponíveis que geram maior interação do usuário com o 

Facebook, alguns são desenvolvidos especificamente por empresas que desejam 

promover suas promoções e outros são jogos interativos. 

Na figura 17 pode ser observado dados estatísticos disponibilizados pela 

ferramenta Página do Facebook da Brutus Alimentação Saudável, no exemplo está 

sendo demonstrado usuários ativos diariamente e interações de “curtir” num 

determinado período. 

 

Figura 17 – Dados estatísticos disponibilizados pelo Facebook 

 

 
Fonte: Página Facebook 
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Nessa estratégia, o conteúdo compartilhado será peça-chave para o 

engajamento de propagação e relacionamento com os seguidores, com objetivo de 

criar participação e tráfego para o website.  

Nesse meio o estúdio se comunicará de maneira jovem com os visitantes 

criando interação e desenvolvendo contato com seus seguidores, esclarecendo 

possíveis dúvidas, respondendo elogios e reclamações.  

Ocorrerão três postagens semanais, toda terça, quarta e quinta-feira, pois de 

acordo com a tabela de horários nobres do Facebook. 

O conteúdo será constituído de artigos sobre alimentação saudável e saúde 

em geral. 

A empresa que não tem contato algum com as mídias sociais podem estar 

perdendo possíveis novos clientes e grandes oportunidades para se criar uma 

imagem sólida e de seriedade na internet. 

 

As mídias sociais, assim como outras mídias, são muito importantes para 
qualquer estratégia ou ação de marketing. No Brasil, mais de 80% dos 
internautas participam de algumas mídias ou rede social, de modo que elas 
devem ser entendidas e consideradas em qualquer atividade empresarial 
(TORRES, 2009, p. 75). 

 

A ferramenta também será utilizada para a divulgação dos eventos os quais o 

estúdio participará, e para divulgação das ações promocionais. 

Um exemplo dessa interação é a possibilidade de mesclar o Facebook com o 

Twitter, compartilhando seus conteúdos em ambas as redes. 

 

6.8.5 Instagram 

 

Com a grande demanda de conteúdo visual, o Instagram se torna a 

plataforma perfeita para o relacionamento com o cliente, permitindo liberdade na 

criação das peças e divulgando a real identidade visual da marca.  

Pretende-se criar reputação e aproximação com conteúdo e gerar 

engajamento de ação trazendo possíveis clientes.  

As postagens serão diárias, poderão ser incorporados fotos tiradas de clientes 

do mesmo. As postagens serão compostas de imagens e vídeos de 15s, com muita 

informação. 
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Serão usadas Hashtags interativas em cada evento visando uma maior 

aproximação com os consumidores, com o objetivo de gerar uma relação de 

confiança e credibilidade com o público-alvo da campanha.  

Para maior engajamento com o público-alvo será feito um concurso de 

fotografias no Instragram promovendo a melhor fotografia com a Hashtag 

#veraoemboaforma, o vencedor ganhará um pack de 20 refeições para curtir o verão 

em boa forma, a pagina será de extrema importância para relacionamento com o 

cliente. 

 

6.8.6 Promoção “verão em boa forma” 

 

Com a chegada do verão, a Brutus Alimentação Saudável iniciou uma 

promoção cultural denominada “verão em boa forma”, na figura 18, está o panfleto 

inicial da promoção, onde consta o regulamento inicial. 

 

Figura 18 – Panfleto inicial da promoção “verão em forma” 

 

 
Fonte: Brutus Alimentação Saudável  
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6.8.7 Implantação do Facebook 

 

A Brutus Alimentação Saudável vai desenvolver uma promoção para a 

véspera do verão, com a premiação feita no dia do maior evento de Zumba de 

Curitiba.  

A promoção inicialmente foi divulgada no Facebook da empresa, no dia 20 de 

Outubro de 2015, onde foram apresentadas as informações necessárias e o 

regulamento para as pessoas que apresentassem interesse em participar na 

promoção. 

 Serão impressos panfletos para a divulgação da promoção e entregues em 

academias, estúdios de pilates, parques e lugares frequentados pelas classes A e B 

da cidade de Curitiba e também na página do evento. 

A ideia para a promoção “verão em forma” é em postar fotos no Facebook dos 

participantes e a opção utilizada para a votação seria o “curtir”, portanto a foto que 

fosse mais “curtida” ganharia o prêmio da promoção.  

Na figura 19 é demonstrada a interface da página do facebook da empresa 

Brutus alimentação Saudável. 

 

Figura 19 – Página Facebook empresa Brutus Alimentação Saudável 

 

 
Fonte: Página Facebook 
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Figura 20 – Página Facebook do evento Zumba Festival 

 
 

 
 
Fonte: Página Facebook 

 

Com a dificuldade em direcionar a promoção para um público-alvo, propomos 

a ideia de juntar o evento de zumba que é muito conhecido e leva muitos 

interessados no assunto a escutarem a palavra do profissional, junto a equipe, um 

fotógrafo contratado para um evento que vai ser realizado no Circulo Militar de 

Curitiba. 

No local seria montado um quiosque da promoção “verão em forma” com o 

objetivo de chamar a atenção dos alunos presentes no evento e que despertasse o 

interesse em participar da promoção. 

O evento acontecerá no dia 21 de Novembro de 2015, a equipe formada por 

um fotógrafo e uma pessoa que possuía as fichas cadastrais para preencher os 

dados dos participantes, com essa ficha era coletada os nomes e e-mails dos 

participantes que decidiam tirar a foto e concorrer a promoção. Além de muita 

informação, serão distribuídos brindes. 
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Após o processo de coleta das fotos para a promoção, todas serão publicadas 

nas redes sociais, com os nomes e e-mails coletados foi criado um e-mail marketing 

pela agência com todas as informações a respeito da promoção e logo disparadas 

nas caixas de e-mail dos participantes. 

Além do e-mail marketing, disparado para os participantes da promoção e 

também foram feitas publicações no próprio mural da página do Facebook da 

empresa sobre a data de validade da promoção.  

Com esta ação do e-mail marketing em conjunto com o Facebook, é possível 

facilitar todo o processo que antes a empresa tinha desenvolvido para a promoção, 

anteriormente era necessário tirar a foto e mandar para a empresa para que assim 

pudesse participar, sendo que agora os participantes têm suas fotos concorrendo a 

promoção em rede social, apenas precisavam ter sua foto mais votada ou “curtida” 

para ganhar a promoção. 

O tempo de duração desta ação no Facebook vai durar 1 mês, onde no 

decorrer desse processo existem incentivos na página para as pessoas continuarem 

votando na foto mais legal, conhecendo a marca, e gerando maior engajamento. 

O Facebook utilizado como ferramenta para obter efetividade na promoção é 

muito eficaz e interativo com os participantes, com este fato a empresa Brutus 

obteve a solução que precisava em sua promoção conseguindo atingir o seu público 

alvo e também com a interatividade observou um potencial de relação da empresa 

com os participantes da promoção, além da palavra do profissional, que é muito 

visada dentro do público-alvo. 
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Figura 21 – Alimentação saudável  

 

 
 
Fonte: Página Facebook 
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Figura 22 – Camiseta promocional 

 

 
 

Fonte: Página Facebook 

 

Figura 23 – Cardápio 
 

 
Fonte: Página Facebook 
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6.8.8 Promoção #casesaudável 

 

Muito se observou que o profissional tem importância muito grande para a 

empresa, por isso, a Brutus Alimentação Saudável inicia também uma promoção 

denominada “case saudável”, na figura 24, está o panfleto inicial da promoção, onde 

consta o regulamento inicial. 

 

Figura 24 – Regulamento  

 

 
Fonte: Página Facebook 

 

Além das ações destacadas anteriormente, a intenção aqui é sintetizar todos 

os fatores que foram analisados anteriormente nas pesquisas, segundo as mesmas, 

os profissionais da área são de enorme influencia em suas decisões de certo ou 

errado dentro da alimentação saudável. 

À partir desse ponto, foi criado uma campanha que junta o website da 

empresa com as redes sociais e com os profissionais e os usuários dos produtos, 

juntando todos os fatores importantes em uma ação de profunda importância para 

engajamento da marca com os interessados. 
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O objetivo dessa ação é trazer o profissional para o lado da empresa e usa-lo 

para que os clientes tenham uma espécie de consulta online junto a uma promoção 

por participação dentro das redes sociais. 

Para participar da promoção, os interessados, devem mostrar o seu dia-dia de 

exercícios físicos e alimentação, desenvolver um case saudável e mostrando a sua 

rotina saudável, fotos nas páginas sociais com a hashtag, #casesaudavel, ajudariam 

a configuração da promoção e a inscrição com dados informativos no site.  

A participação levaria muitas pessoas da página para o site, onde 

encontrariam a regulamentação da promoção e uma página para inscrição, onde 

deixariam todas as informações que interessam a um profissional na hora de fazer 

uma nutrição especifica para aquele aluno, desenvolvida por um nutricionista 

profissional aliado a marca. 

Assim, depois das inscrições para a participação do sorteio, passando três 

meses depois do inicio da promoção, o próprio nutricionista faz a chamada nas 

páginas, divulgando o vencedor do concurso, por meio de um vídeo divulgado nas 

páginas sociais, o profissional vai mostrar o dia-dia do sorteado e quais são as 

melhorias, alertas, informações necessárias exatamente para aquele aluno.  

Muitos outros, além do sorteado, irão se adaptar a mensagem e levar o 

conteúdo divulgado para dentro de casa, para os amigos e familiares, levando a 

Brutus Alimentação Saudável para um outro nível de empresa, se tornando um  

formador de opinião dentro do meio onde está inserido, facilitando a vida das 

pessoas e gerando uma confiabilidade muito grande dentro da marca. 

A interação de páginas sociais com o site, ajuda muito na taxa de conversão 

de vendas dos produtos, aumentando o ticket médio por cliente e também 

aumentando o numero de landing pages, ou seja, numero de procuras pelo site da 

empresa em sites de buscas. Além disso é claro, solucionaria os problemas 

apontados anteriormente, o profissional trás a credibilidade que falta para a marca. 
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6.8.9 Programa „‟Fidelidade Brutus‟‟ 

 

Com base nos estudos dos clientes, será incrementado um programa de 

fidelidade para a melhor retenção. Kotler (2000) afirma que a maior parte da teoria 

produzida em marketing concentra-se em conquistar novos clientes, ao invés de 

concentrar-se na retenção. Percebe-se que parte de novos clientes começam a 

realizar pedidos por um período e logo acabam desistindo. Assim o programa de 

fidelidade vem a tentar suprir esta falha. 

O conceito de fidelização significa transformar o cliente de um comprador 

eventual para um comprador frequente, que retorna e divulga a empresa, criando um 

relacionamento de longo prazo. O cliente fiel está envolvido com a empresa, não 

alterando seu hábito, mantendo seu frequente consumo de produtos e marca. Este é 

leal à empresa em relação à marca ou produto e serviço, ampliando o 

relacionamento ao longo do tempo (ANGELO E SILVEIRA, 2001, p. 216). 

Inicialmente será utilizado o modelo de recompensas, o qual busca 

recompensar o cliente pela fidelidade e a repetição da compra, por meio de 

benefícios. 

 

Quadro 24 – Plano de Fidelidade 

 

 

 

Plano Recompensa 

 

Nível Silver 

 

A cada compra de 14 refeições o 

cliente recebera uma refeição sem 

custos. 

 

Nivel Gold 

Plano de 3 meses de alimentação o 

cliente recebera duas semana de 

refeições de cortesia. 

 

Nivel Platinum 

Plano de 6 meses o cliente recebera 

um mês de alimentação grátis. 
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O cliente tem a opção de escolher qual o nível de plano em que deseja se 

enquadrar, de acordo com o benefício, o cliente e recompensado com maior número 

de produtos. A intenção da ação é levar os clientes a se cadastrarem no website, 

automaticamente são direcionadas ao sistema ERP e CRM, onde a empresa possui 

maior controle sob seus usuários, facilitando toda a logística de distribuição e 

trazendo o cliente para dentro da organização por um tempo determinado. 

Os planos são uma opção um programa de relacionamento a longo prazo 

com os interessados na empresa, clientes que forem fieis a dieta e a marca serão 

reconhecidos e receberão maior numero de produtos, para continuarem 

consumindo. 

Assim, aumenta também o comprometimento da marca com o cliente, sendo 

uma via de mão dupla na questão fidelidade da dieta, quem realmente leva a 

alimentação saudável á serio e deseja ficar dentro da organização vai ser 

reconhecido e receber uma bonificação por isso. 
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7 CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

Após explicar detalhadamente o que se pretende propor ao mix da empresa, 

é hora de colocar isso em cronograma para o ano de 2016. 

Abaixo segue na figura 25, todas as mídias durante o período da campanha. 

Nele podem ser analisados dados como veiculo, formatos, continuidade e valores 

dentro de cada meio selecionado. 

 

Figura 25 – Cronograma de ações para 2016 

 

 

 

 

Foi realizado o cronograma de ações para 2016 com base nas necessidades 

apresentadas nas pesquisas, envolvendo todos os fatores destacados até então. O 

projeto foi planejado com a iniciação de Janeiro com a contratação da empresa Lolla 

33 para o desenvolvimento e controle da publicidade e marketing da Brutus.  

Assim, exercendo o papeis mais especializados na comunicação social da 

empresa, controlando as páginas sociais, por meio de um contrato anual, com 

reuniões mensais para troca de informações.  

Os rótulos adesivos seriam impressos em Julho, devido ao estoque atual dos 

rótulos da empresa, com projeção para acabar em Julho, assim, evitando 

desperdícios e facilitando a produção e a vida dos colaboradores. Para melhorar o 

orçamento com a gráfica, em Maio seriam impressos os packs personalizados. 

Outra ação para melhorar a terceirização da empresa em Janeiro, seriam, 

confeccionados, os uniformes para a entrega dos motoboys, pois na maioria das 
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vezes é a primeira vez que o cliente esta tendo o contato com a empresa, portanto a 

aparência é algo que não pode ser deixado de lado e deve ser implementado logo 

no começo do ano.  

Em janeiro também será implantando o sistema ERP da Brutus, para que  o 

primeiro ano, que se pretende ter uma meta de duplicar a movimentação anual, fique 

mais fácil a administração e quantificação de dados para em um futuro próximo as 

ações sejam também envolto a esses números. Assim, tendo o controle de todas as 

partes da empresa, finanças, entregas, clientes e estoques, a empresa vai ter um 

real retorno com aquilo que trabalha, aqui a empresa também implementa no e-mail 

uma comunicação de entrega do pedido e um espaço para feedback dos clientes, 

tudo para deixar uma comunicação mais integrada, desde o começo do período. 

Em Fevereiro, seriam desenvolvidos as fotos e vídeos do espaço físico da 

Brutus para inclusão no site e mídias sócias, isso será feito imediatamente com 

vídeos curtos e pequenas fotos nas redes sociais, que já existem, porém, ainda não 

foram tão movimentadas e devem ser melhoradas com informações da sede da 

empresa, trazendo maior credibilidade.  

No mês de Março, também, remodelando a homepage com novas 

funcionalidades, as quais trariam mais vantagens para o cliente. 

Aqui se tratam das ações entraram no ar a partir de Abril, aqui sendo utilizado 

junto com o Facebook e Instagram da Brutus Alimentação Saudável, por meio dos 

links pagos e de acordo com combinado prévio com a empresa “Lolla33”. 

Em Abril o site novo já estaria pronto, os links pagos, onde na qual a empresa 

responsável Lolla 33 cuidará dessa distribuição em diversas mídias (addwords, 

facebook, instagram). 

Em junho o cardápio será renovado com novas opção de refeições, como a 

inclusão de sopas, peixes, mini pizzas e sobremesas, além da ampliação do 

cardápio atual de refeições e sucos. 

Também em á partir de Junho, depois de todas as reformas nas páginas, nos 

rótulos e site, começam a distribuição dos produtos para revendedores, portanto, o 

freezer plotado deve já estar disponíveis em algumas academias dos parceiros que 

a empresa já trabalha, facilitando a logística e ficando sempre mais próximos ao 

publico alvo. 

As ações tem manutenção ao longo do ano, já que a empresa de 

comunicação possui no contrato um ano de troca de informações, portanto, as ações 
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do meio do ano em seguida, seriam todas sempre de acordo com o feedback do 

público, tornando-se, uma comunicação aberta com os clientes e interessados em 

alimentação saudável. Uma relação praticamente pessoal, com publicações diárias 

com os profissionais ligados a empresa. 

Para o final do ano de 2016, vai entrar toda a programação “verão em boa 

forma”, á partir de Setembro, começam as comunicações no site e nas redes sociais, 

aproveitando que com a chegada do verão, muitos ficam mais ligados a aparência 

física, portanto, um momento perfeito para serem abordados da maneira ideal. 

O evento de Zumba junto com o profissional fotográfico, vai entrar em ação á 

partir de Setembro, também com foco na sazonalidade e maior impulso para o 

consumo dos produtos. 

O programa de fidelidade, como algumas outras ações, será implementado á 

partir de Janeiro de 2016 até o final do ano, uma ação duradoura a longo prazo, para 

que de fato, seja um programa que fideliza os clientes durante o maior tempo 

possível. 
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8 INVESTIMENTO 

 

Os investimentos que a consultoria propõem, não oferecem grandes riscos 

para a empresa, por trabalharmos com a condição real da empresa, que é de 

entrante no mercado, todas as ações foram proporcionais ao tamanho da empresa, 

com investimentos não tão altos e bastante palpáveis.  

As ações são previstas para um ano de melhorias, que depois disso, vai ser 

possível notar o desenvolvimento deste projeto, sua utilidade e ajuda a conquistar a 

meta da empresa, que é, dobrar sua movimentação para o ano de 2016. 

Após a efetuação do planejamento de campanha e a escolha dos meios de 

veiculação é necessário avaliar a viabilidade econômica do que foi proposto, ou seja, 

se tudo o que foi sugerido e apresentado para a campanha está dentro da verba 

concedida pelo cliente. 

Para isso, é necessário um descritivo dos gastos de cada área, sendo elas 

criação, mídia e produção, para que, ao final, esses valores sejam somados e não 

ultrapassem a verba disponibilizada pela empresa. 

Para cada ação tomada pela empresa, existe um custo, sendo ele fixo ou 

variado, pensando nisso, foram feitos orçamentos com pelo menos dois prestadores 

do serviço para definir o melhor custo beneficio para a Brutus Alimentação Saudável. 

 

8.1 ORÇAMENTO DE CRIAÇÃO 

 

Para todas as ações para a empresa Brutus Alimentação Saudável, seriam 

criadas ao total quinze peças publicitárias mensais junto a agência de publicidade 

“lolla33”, entre anúncios, spots, audiovisual e mídia para Instagram e Facebook, 

além da melhoria feita no site, a arte para os novos rótulos, adesivos, artes e 

camisetas para os eventos, e a jaqueta para o motoboy. A criação do sistema ERP e 

CRM também foi enquadrado junto a criação, pois aqui o mesmo deve ainda ser 

criado  de acordo com as necessidades da empresa em alinhamento com o 

profissional contratado. No quadro 14 é possível observar o descritivo das peças 

junto de seus valores iniciais e também com o desconto estipulado pela empresa 

Lolla33, por fecharmos todos as ações em uma só agencia. 
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Quadro 25 – Valor do investimento 

AÇÃO VALOR DO INVESTIMENTO  

Troca de rótulos R$200,00 

Novas Refeições R$150,00 

Melhoria Site R$250,00 

Criação de Posts com Agencia R$1500,00 

Sistema ERP e CRM R$1.000,00 

Uniformes R$200,00 

Links Pagos R$200,00 

Evento Zumba; Verão em boa forma R$200,00 

Promoção Case Saudável R$200,00 

Produção Vídeos  R$300,00 

Plotagem Freezer R$300 

 

Todos os valores descritos na tabela são de valor único e não serão repetidas 

novamente, aqui a intenção é a criação sempre de acordo com a identidade da 

marca em alinhamento com os objetivos de marketing descritos anteriormente no 

projeto. 

  

8.2 ORÇAMENTO DE MÍDIA 

 

Para a parte de mídia da campanha foram escolhidos cinco meios de 

veiculação, mídia impressa e mídia eletrônica. Utilizando tais meios, o target será 

atingido de diversas maneiras, além do lançamento da promoção “Verão em boa 

forma” e “#casesaudável”, a página será muito divulgado e vai trazer bons 

resultados para as vendas da empresa. É possível observar a descrição de cada 

meio junto ao seu valor unitário e valor negociado. 
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Quadro 26 - Valores de orçamento 

 

AÇÃO VALOR DO INVESTIMENTO  

Troca de rótulos R$1.500,00 

Novas Refeições R$150,00 

Melhoria Site R$3.000,00 

E-mail de confirmação e feedback R$150,00 

Contrato com a „‟Lolla33‟‟ R$5.000,00 

Uniformes R$300,00 

Fotografo  R$1000,00 

Links Pagos R$500,00 

Plotagem Freezer R$300,00 

 

Os orçamentos de mídia tem os valores superiores ao de criação devido a 

impressão gráfica na troca de rótulos, a melhoria do site que vai contar com novas 

plataformas em alinhamento com a CRM da empresa, o contrato anual com a 

“Lolla33‟‟, o profissional em fotografias para cuidar dos eventos e também das fotos 

institucionais que vão reforçar a identidade da marca e engajamento no mercado. 

 

8.3 ORÇAMENTO FINAL 

 

Concluindo os orçamentos, tanto para criação quando para mídia e todas as 

veiculações, junto a terceirização com a empresa de comunicação „‟Lolla33‟‟, 

incluindo os orçamentos das gráficas, do sistema ERP e CRM, e-mail marketing, 

uniformes, produção de vídeos, melhoria do site e projeto „‟verão em boa forma‟‟. 

Abaixo segue a tabela completa, com todas as informações que podem ser 

completadas e negociadas com a própria empresa Brutus. 
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Quadro 27 - Tabela completa de investimentos 

  

AÇÃO VALOR DO INVESTIMENTO  

Troca de rótulos R$1.700,00 

Novas Refeições R$300,00 

Melhoria Site R$3.250,00 

E-mail de Confirmação e feedback R$150,00 

Sistema ERP e CRM R$1.000,00 

Uniformes R$500,00 

Fotografo  R$1.000,00 

Links Pagos R$700,00 

Criação de Posts com a agencia R$6.500,00 

Evento Zumba e Case saudável R$800,00 

Profissional da área R$300,00 

Freezer plotado R$600,00 

TOTAL R$16.800,00 

 

Todas as melhorias propostas para a empresa, estão fundamentadas com 

base em autores e nas pesquisas feitas anteriormente, o valor total é o investimento 

necessário feito para um ano de trabalho dentro da empresa, deixando os assuntos 

devidos na responsabilidade de profissionais envolvidos e que já trabalham na área. 

Mesmo sendo uma empresa entrante no mercado, quando o objetivo é 

duplicar sua movimentação anual, é necessário um investimento mínimo para a 

conquista desse mérito, o valor foi negociado com os profissionais sempre pensando 

em uma relação duradoura a longo prazo, o investimento de marketing se dilui no 

faturamento extra gerado pelas propostas do plano de marketing. 

A escolha dos fornecedores foi realizada a partir de pesquisa de mercado 

realizada, seguida de avaliação de propostas, negociações e análises do melhor 

custo e beneficio apresentado por cada um. Fatores como prazo de entrega, 

qualidade e clientes já atendidos foram determinantes. No Anexo E segue 

orçamentos. 
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9 MENSURAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Para melhorar ainda mais a análise dos resultados obtidos a partir das ações 

propostas em cima de todos os setores da empresa, a ideia aqui é propor uma 

pesquisa de satisfação para Julho de 2016. Assim, mesmo com todas as ações 

tenham suas respectivas funcionalidades, será possível mencionar com dados 

quantitativos, o quão foram eficazes as estratégias e á partir desse ponto, a empresa 

tornar a fazer novas ações e sempre melhorar a organização. 

Além disso, para mensuração dos resultados ao longo do ano, foi proposto 

uma tabela de metas mensais, incluindo numero de vendas de acordo com cada 

categoria de cada produto, assim é possível acompanhar o crescimento da empresa 

ao longo do ano onde foram propostas as ações de melhorias. Como pode se 

observar no quadro a seguir, as metas foram desenvolvidas á partir dos resultados 

atuais do primeiro ano da empresa em alinhamento com o objetivo geral do projeto, 

duplicar o resultado anual da Brutus Alimentação Saudável: 

 

Quadro 28 - Metas mensais a serem alcançadas 

 

MÊS META 

Janeiro 600 unidades vendidas 

Fevereiro 700 unidades vendidas 

Março 800 unidades vendidas 

Abril 800 unidades vendidas 

Maio  900 unidades vendidas 

Junho 900 unidades vendidas 

Julho 900 unidades vendidas 

Agosto 800 unidades vendidas 

Setembro 800 unidades vendidas 

Outubro 900 unidades vendidas 

Novembro 1000 unidades vendidas 

Dezembro 1100 unidades vendidas 

 

Além das metas mensais, junto com a plataforma desenvolvida para a 

organização da empresa, em uma outra aba da ferramenta, pode se observar a 

previsão de vendas de acordo com o controle de estoque dos produtos disponíveis, 
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assim, facilitando a produção e a previsão de vendas futuras para a empresa de 

alimentos saudáveis. 

 

Quadro 29 - Previsão de vendas 

 

MÊS PREVISÃO DE VENDAS 

Janeiro 500 unidades 

Fevereiro 600 unidades 

Março 700 unidades 

Abril 700 unidades 

Maio  800 unidades 

Junho 800 unidades 

Julho 800 unidades 

Agosto 700 unidades 

Setembro 700 unidades 

Outubro 800 unidades 

Novembro 900 unidades 

Dezembro 1000 unidades 

 

A previsão de vendas foi feita á partir da meta estabelecida anteriormente, de 

duplicação da movimentação anual da empresa, portanto, junto com as metas, 

esses parâmetros foram colocados com base em pesquisas com concorrentes 

diretos e indiretos, considerando a sazonalidade dos produtos. 

Portanto, o objetivo é traçar uma previsão com base naquilo que foi visto no 

ano anterior, junto a meta atual. As ações foram desenvolvidas com o objetivo de 

aumentar as vendas e a fidelização dos clientes com um engajamento muito forte, 

mesmo a empresa sendo entrante no mercado, sua movimentação é de grande 

importância para futuras ações. 

A aferição de resultados das postagens no Facebook será feita por meio de 

acompanhamento do número de curtidas, comentários e compartilhamento que o 

material obteve. Ainda, será realizada uma análise do crescimento, engajamento e 

perfil do público que curte a página da Brutus Alimentação Saudável. Também será 

feita uma análise mensal, do engajamento e perfil do público na página.  

O Instagram contará com uma forma de aferição similar a das demais mídias 

sociais digitais mencionadas. Uma análise do número de seguidores do perfil da 

marca, o acompanhamento do número de curtidas e comentários e os 
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compartilhamentos das fotos do Instagram para o Facebook e direcionamento para a 

página principal. 

Como forma de verificar se os objetivos de marketing foram alcançados, será 

comparado o faturamento dos meses de fevereiro a julho de 2015 com os mesmos 

meses do ano de 2016, quando será realizada a campanha. Os dados resultados 

desta comparação serão confrontados com o número de cadastros de clientes no 

aplicativo e a frequência dos consumidores. 

Para conferência dos resultados referentes aos objetivos de comunicação 

será aplicada uma pesquisa qualitativa com todas as clientes a partir do mês de 

Julho de 2016. Esta servirá de referência para a comparação com os resultados da 

pesquisa realizada entre os meses de Janeiro a Julho, período o foram feitas as 

ações. 

Todos os conteúdos veiculados no Facebook, Instagram, site e promoções 

serão apresentados por meio de relatórios mensais desenvolvidos pela agencia 

„‟Lolla33‟‟. Isso para que o cliente tenha conhecimento do engajamento e retorno do 

investimento em cada mídia social digital e ação realizada. Os dados que serão 

fornecidos nos relatórios servirão de indicadores para comparação do aumento de 

target e faturamento no segundo semestre de 2016, quando a campanha já se 

encerrou. 
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10 CONCLUSÃO 

 

O projeto de gerenciamento de marketing foi desenvolvido para a empresa 

Brutus Alimentação Saudável, localizada em Ponta Grossa mas que atua no 

mercado de Curitiba. Foi elaborado embasado em pesquisas e estudos científicos 

ao longo de um semestre. No decorrer de sua construção, descobertas e 

determinações foram essenciais no direcionamento das ações, as quais devem ser 

retomadas e reforçadas. Um dos aspectos determinantes para o desenvolvimento da 

campanha foram os problemas identificados dentro e fora da empresa e 

posteriormente embasado em pesquisas tanto qualitativas como quantitativa. Nesse 

trabalho evidenciou-se a importância das redes sociais para o marketing digital. Este 

estudo teve como objetivo geral demonstrar como existem problemas e soluções 

que podem ser realizadas de maneira eficaz, alinhado com o objetivo de mercado da 

empresa, sendo estruturados os elementos necessários para sua melhor utilização.  

Para ser atingido o objetivo, foi necessário compreender como funciona a 

empresa Brutus Alimentação Saudável e determinar quais ferramentas serão 

utilizadas para seu melhor rendimento, como descrevem as etapas que foram 

destacadas. Como instrumento para o marketing digital utilizando as mídias sociais 

em conjunto com a ferramenta e-mail, melhorias no site, no atendimento e até 

mesmo na produção. Assim é possível alavancar empresa que tem muito potencial 

mesmo sendo nova no mercado. As pesquisas demonstraram a importância devida 

em relação ao compromisso com o atendimento, com a fidelização, engajamento e 

com o compromisso com os clientes.  

Desenvolver mais ações para serem publicadas na mídia Facebook e 

Instagram, para que assim possa atrair o consumidor de forma eficaz e 

consequentemente possa aumentar suas vendas. Gerar mais promoções utilizando 

a sazonalidade como fator estratégico e assim desta forma a empresa possa 

aumentar seu reconhecimento no mercado e também consiga demonstrar a 

seriedade e preocupação com os clientes da empresa. A empresa Brutus 

Alimentação Saudável tem a oportunidade de iniciar um processo de grandes 

melhorias para dentro e para fora dos seus estabelecimentos. Um melhor 

relacionamento on-line com os clientes e clientes em potencial, conseguindo assim 

aumentar seu público de consumidores e seguindo novos caminhos para investir em 

marketing digital. 
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ANEXO A – ORÇAMENTO PARA COBERTURA DE EVENTOS 
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ANEXO B – ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
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ANEXO C – ORÇAMENTO PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE 
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ANEXO D – ORÇAMENTO PARA ELABORAÇÃO DOS RÓTULOS 

 

 

 

ANEXO E – QUESTIONARIO PESQUISA QUALITATIVA. 

 

1. Você se interessa por alimentação saudável? 

( ) Sim. 

( ) Não. 

2. Quanto tempo está disposto há esperar por o preparo de um alimento 

saudável? 

( ) Até 15 minutos. 

( ) Até 30 Minutos. 
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( ) Até 45 Minutos. 

( ) Mais de uma hora. 

3. Quais dessas empresas de alimentação saudável você conhece? 

( ) Bristot Fitnes. 

( ) Leve saúde. 

( ) Vida Leve. 

( ) Prato Light. 

( ) Outros. Quais? 

4. Oque te impede no consumo de alimento saudável? 

( ) Preço. 

( ) Tempo. 

( ) Falta de empresas especializadas. 

( ) Sabor. 

( ) Falta de motivação. 

5. Quais fontes você utiliza para obter informações sobre alimentação saudável? 

( ) Internet. 

( ) Revistas. 

( ) Radio. 

( ) Jornais. 

( ) TV. 

( ) Não utilizo nenhuma. 

6. Qual o grau de satisfação com a empresa citada acima? 

( ) 1. 

( ) 2. 

( ) 3. 

( ) 4. 

( ) 5. 

7. Qual sua idade? 

( ) Até 17 anos. 

( ) 18 a 25 anos. 

( ) 26 a 35 anos. 

( ) 36 a 45 anos. 
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( ) 46 a 55 anos. 

( ) 56 ou mais. 

8. Qual o seu gênero? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

9. Cidade onde reside? 

( ) Curitiba e região metropolitana. 

( ) Ponta grossa e região. 

( ) Outras cidades\estados. 

10. Quanto tempo leva em média sua refeição? 

( ) 15 minutos. 

( ) 30 minutos. 

( ) 45 minutos. 

( ) Até uma hora. 

( ) Mais de uma hora. 

11. Qual o grau e importância dos itens abaixo na hora de escolher a empresa ou 

restaurante para consumir alimentação saudável? 

( ) Qualidade. 

( ) Preço. 

( ) Confiança. 

( ) Localização. 

( ) Sabor. 

12. Você prática alguma atividade física? 

( ) Sim 

( ) Não 

13. Qual sua ocupação/atividade? 

( ) Empresário. 

( ) Gestor. 

( ) Gerente. 

( ) Vendedor. 

( ) Desempregado. 

( ) Funcionário Público. 
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( ) Aposentado. 

( ) Estudante. 

( ) Funcionário de empresa privada. 

( ) Outros. 

14. Com que frequência na semana você consome refeições saudáveis? 

( ) Todos os dias. 

( ) Mais de 3 vezes por semana. 

( ) Mais de 1 vez por semana. 

( ) 1 vez por semana. 

( ) Esporadicamente. 

( ) Raramente. 

( ) Nunca. 

15. Qual o preço que este disposto a pagar por uma refeição saudável? 

( ) Até R$15,00. 

( ) De R$16 a  R$25,00. 

( ) De R$26 a R$50,00. 

( ) De R$51 a R$100,00. 

16. Qual a maior influencia na sua refeição saudável? 

( ) Amigos. 

( ) Família. 

( ) Figura Pública. 

( ) Profissionais de saúde 

( ) Namorado. 

( ) Profissionais de academia/ esportes. 

( ) Outros. 

17. Sabemos que uma alimentação saudável é muito importante para o bem estar 

e de vida das pessoas. Qual o principal fator que te motiva para consumir 

alimentos saudáveis? 

( ) Preocupação com a saúde. 

( ) Preocupação com o bem estar. 

( ) Preocupação com a aparência/ estética. 

( ) As pessoas ao meu redor consomem. 

( ) Outros. Qual?. 
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