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RESUMO 

 

 

 
O mercado terciário de nossa economia, que está em plena expansão, 

busca cada vez mais diferenciar seus serviços a fim de agregar valor à entrega 

do produto final ao cliente. Neste cenário, será analisado a seguir o caso da 

Temakeria Sushi Lounge, restaurante de culinária japonesa localizado na 

região central de Porto Alegre. Mediante trabalho de pesquisa com clientes, 

potencias candidatos a clientes e gestor procurou-se entender quais são as 

principais características internas e externas a organização, a fim de mapear os 

pontos fortes e fracos da empresa, objetivando lançar de ações efetivas dentro 

do planejamento de marketing. A partir dos resultados que mostraram ausência 

de comunicação eficaz, ticket médio baixo e necessidade de atender as 

necessidades dos clientes como um todo, foram traçadas estratégias para 

serem consideradas e implementadas pela administração do restaurante. 

 

Palavras-chave: Temakeria Sushi Lounge - Clientes – Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The tertiary market of our economy which is booming, are looking 

increasingly for differentiate their services in order to add value to the final 

product delivered to the customer. In this scenario, the following case of 

Temakeria Sushi Lounge, Japanese cuisine restaurant located in the central 

region of Porto Alegre will be analyzed through a research work with customers, 

potential and prospective customers and managers sought to understand what 

are the key features inside and outside the organization in order to map the 

strengths and weaknesses of the company, aiming to launch effective actions 

within the marketing planning. The results showed that the absence of effective 

communication, and low average ticket need to meet clients' needs as a whole, 

were outlined strategies to be considered and implemented by the management 

of the restaurant. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Já é de nosso conhecimento que a globalização foi um fator que contribuiu 

bastante para difundir praticamente todas as culturas do mundo. Por este 

motivo, desde que a culinária japonesa deixou de ser um mito e virou 

praticamente uma “febre” entre a maioria dos consumidores em quase todas as 

cidades do país, houve um consequente aumento da procura por este tipo de 

gastronomia especializada.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

brasileiro gasta em média 25% da sua renda com se alimentando fora do lar. 

Conforme levantamento feito pelo Blog Observador Brasil 2012, indica também 

que a capacidade de consumo do brasileiro não está estagnada e continua 

aumentando. A renda disponível, ou o montante de sobra dos ganhos, 

descontando-se as despesas, subiu de R$ 368, em 2010, para R$ 449, em 

2011, uma alta de pouco mais de 20%. Se considerada apenas a classe C, 

houve um aumento de 50% (de R$ 243 para R$ 363). 

Hoje em dia, com o aumento do consumo de culinária japonesa percebe-se 

uma simplificação dessa comida, pois muitos estabelecimentos e restaurantes 

tem adotado a prática de disponibilizar Sushi para seus clientes, sejam eles 

restaurantes convencionais ou churrascarias, por exemplo. Cabe ao 

profissional reconhecer o que está fazendo, saber empenhar-se para difundir a 

cultura japonesa e prestar um serviço de qualidade de acordo com a 

expectativa da maioria dos clientes. 

É com este pano de fundo que a Temakeria Sushi Lounge opera no 

mercado de Porto Alegre desde 2009. Desde que a nova direção assumiu os 

controles do restaurante em Maio de 2011, objetiva tornar-se referência em 

culinária japonesa de alto nível na região central da cidade. 

Neste cenário, considerando a importância fundamental e um 

posicionamento bem direcionado a seus clientes em potencial, será 

desenvolvido este trabalho. É sabido que, apesar da importância de as 

empresas firmarem suas estratégias de modo a passar uma mensagem mais 

clara aos consumidores, muitas empresas não conseguem colocar o plano no 

papel. O entendimento do mercado consumidor é essencial para traçar 
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estratégias e tomar ações de marketing como, por exemplo, promoções, 

campanhas publicitárias e ampliação do produto, para que ocorra uma 

promoção e melhoria da comunicação da marca junto a seus clientes 

potenciais. 

Para concretizar tal planejamento, o presente trabalho será estruturado 

basicamente em três etapas, são elas: Coleta de dados, análise e posterior 

confecção do plano. 

A coleta de dados acontecerá com a captação de dados primários e 

secundários. Os dados primários serão coletados através de entrevistas em 

profundidade com clientes, potenciais clientes e gestão. Os dados secundários 

serão captados em mídias digitais periódicas e também em trabalho acadêmico 

que fora desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que 

serviu para mostrar o nível de satisfação dos clientes da Temakeria Sushi 

Lounge em 2009. 

A segunda parte será feita através dos cruzamentos destes dados, para que 

possa levantar a maior quantidade de informações possível para identificarmos 

as principais características no que diz respeito a atendimento, produto/serviço, 

preços/formas de pagamento, comunicação e localização. Também será 

buscado resgatar um pouco do histórico da empresa, temperatura do mercado, 

objetivos, concorrentes e demais informações que possam complementar este 

estudo. 

Por fim, após análise e cruzamento das informações será elaborado um 

plano, com base nos compostos de marketing a fim de reunir subsídios para 

elaboração de uma matriz SWOT e posterior confecção de planos de ação. 

Este estudo objetiva examinar a dinâmica do mercado de culinária japonesa 

e suas implicações com o consumidor, buscando compreender o 

funcionamento desse mercado e quais são os atributos que trazem o 

consumidor para dentro do estabelecimento. Em virtude disso, o presente 

trabalho servirá para diagnosticar como a empresa opera atualmente através 

do monitoramento de ambiente, levando em consideração aspectos internos e 

externos a organização.  
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1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Um bom planejamento de marketing identifica as oportunidades que podem 

gerar resultados diferenciados para a organização, mostrando como penetrar 

com sucesso e obter as posições desejadas nos mercados, estabelecendo 

objetivos, metas e estratégias do composto de marketing em sintonia com o 

plano estratégico geral da empresa. 

Dentro da formação estratégica da empresa, o planejamento de marketing 

serve para selecionar o mercado-alvo e definir as estratégias, por exemplo. De 

acordo com Cobra (1992), “um plano de marketing identifica as oportunidades 

que podem gerar bons resultados para a organização, mostrando como 

penetrar com sucesso para obter as posições desejadas nos mercados”. Las 

Casas (2001) diz que “o plano de marketing estabelece objetivos, metas e 

estratégias do composto de marketing em sintonia com o plano estratégico 

geral da empresa”. Nestes conceitos, é verificado que o posicionamento dá as 

diretrizes para a definição dos compostos de marketing, e pode ser tido 

também como uma amplificação do conceito de marca, consolidando o 

significado dos atributos, benefícios, valores e personalidade presentes na 

cultura da marca, que são elementos presentes no corpo deste estudo. 

Devido à importância estratégica do planejamento, o presente trabalho 

buscará apresentar as melhores ações para que empresa consiga se inserir 

estrategicamente no mercado, para atingir seu objetivo se tornar-se referência 

de culinária japonesa na região central de Porto Alegre.  

 

1.2  PROBLEMA 

 

Com este plano de fundo, o restaurante, que está passando por uma 

reformulação estratégica, em virtude de uma recente troca de administração 

(Maio de 2011), ainda não possui um plano de marketing mapeado e 

consolidado para execução. Assim sendo, não está ocorrendo um 

acompanhamento eficaz de métricas junto ao mercado, e a divulgação da 

marca está sendo fortalecida praticamente, em sua maioria, via indicações 

“boca-a-boca” de clientes para amigos, conhecidos e parentes.  
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Como problemas de cunho principal, foi identificado que, em virtude da 

divulgação pouco eficaz da marca, a empresa acaba não sendo beneficiada 

com a aparição de novos clientes, e as promoções internas acabam não tendo 

a eficiência que poderiam ter. Existe também um problema em relação ao ticket 

médio da empresa, pois, mesmo sendo um restaurante com aproximadamente 

70 lugares, o mesmo dificilmente opera em sua capacidade máxima e os 

clientes que frequentam o local acabam não sendo instigados a consumir 

outros produtos ou experimentar produtos diferentes, por exemplo. Também foi 

constatado que, apesar de ser um restaurante que disponibiliza excelente 

serviço interno, a Temakeria deixou de lado alguns aspectos essenciais para 

atender as necessidades secundárias dos clientes, pois a casa não tem se 

aproximado junto a seu público pela internet, também não possui 

estacionamento ou manobrista, e não tem adotado algumas modalidades de 

serviços diferenciados através de uma possível ampliação de seu produto, por 

exemplo. 

Com vistas a ser reconhecida como referência em culinária japonesa na 

região central da cidade, o gestor também identifica a necessidade da 

elaboração de um plano de inserção estratégica da empresa dentro mercado 

porto-alegrense, com o intuito de se obter um norte para canalizar suas ações 

a fim de ganhar market share e fortalecer sua marca junto ao mercado de 

culinária japonesa.  

Para tal, surge o seguinte questionamento: Como inserir a Temakeria 

Sushi Lounge de maneira mais efetiva no mercado? Este estudo será 

desenvolvido através do presente trabalho, a partir da elaboração de um Plano 

de Marketing, a fim de orientar a empresa rumo a um atingimento de resultados 

que permitem mensuração e controle.  

Neste âmbito, o presente trabalho de conclusão foi elaborado a partir do 

conhecimento e experiência prontamente disponibilizado pelo gestor da 

organização, e do conhecimento teórico do autor adquirido durante o curso de 

graduação de Administração de Empresas, apresentando algumas soluções e 

ações específicas para a empresa consolidar-se no setor de culinária japonesa 

de Porto Alegre. 
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1.3  OBJETIVOS 
 
 
Neste capítulo serão apresentados os objetivos do presente estudo. 
 

1.3.1 OBJETIVO CENTRAL 
 
 
Desenvolver um plano de marketing para o restaurante Temakeria Sushi 
Lounge. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Realizar uma análise macro do ambiente, na qual a organização está 

inserida. 

 

 Entender os pontos fortes e fracos da empresa dentro do ambiente 

interno. 

 

 Lançar objetivos de marketing a serem atingidos. 

 
 

1.4  JUSTIFICATIVA 
 
 

Um dos grandes desafios que a maioria das empresas enfrenta hoje é 

elaborar um plano de marketing conciso, para que o mesmo seja eficaz perante 

o mercado. Segundo Westwood (1996), nenhuma companhia pode sobreviver 

no mundo moderno a menos que planeje o futuro. O planejamento de 

marketing é a técnica que permite a uma organização decidir sobre qual é o 

melhor uso de seus poucos recursos para atingir seus objetivos empresariais.  

Nesta ótica e contexto, este trabalho visa ajudar e orientar a Temakeria 

Sushi Lounge a confeccionar um Plano de Marketing dentro de um mercado 

extremamente exigente, que é o prestador de serviço, aonde o relacionamento 

com o cliente e a entrega de um produto diferenciado é essencial para 

obtenção de sucesso. 

Estas ações serão dimensionadas dentro da realidade da empresa, com o 

objetivo de se poder mensurá-las através de métricas pré-estabelecidas, a 
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partir de um tempo definido para execução, bem como elencar os responsáveis 

pelo controle destas ações. A natureza destas ações será de cunho 

estratégico-operacional, tendo em vista que o sucesso desse planejamento 

demandará, em sua maioria, esforços por parte da administração e equipe com 

um todo.  

Através de um bom planejamento, investimento adequado em ações 

diferenciadas, será possível posicionar a Temakeria de maneira mais 

estratégica no mercado. O plano de marketing é essencial para atingir este 

objetivo, e também se configura como um diferencial entre os demais 

concorrentes, pois este tipo de planejamento torna-se uma ferramenta 

essencial para nortear o plano de ação e de controle da empresa. 

 
 
 

1.5  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
 

Localizada na Cidade Baixa, Rua General Lima e Silva número 140, a 

Temakeria Sushi Lounge costuma receber jovens e casais entre 18 e 35 anos 

apreciadores da cozinha japonesa. Em ambiente sofisticado dividido em salão, 

lounge e sala reservada, o restaurante traz pratos à la carte, e combinados 

com as caipirinhas de saquê. Os cones nipônicos, famosos Temakis, são 

destaques. Para quem prefere pratos quentes, existe a opção de pratos de 

salmão e peixe branco, bem como yakissoba de filé mignon, frango, camarão e 

frutos do mar. 

A atual gestão do restaurante está no comando da casa desde 10 de 

maio de 2011, com uma estrutura de aproximadamente 10 empregados entre 

gerência, sushimans, garçons e terceiros. Os principais fornecedores e 

investidores do estabelecimento são compostos pelas empresas Sakura, 

Dipam, Arroz Guidolin e Saulo Pescados. 

As compras de matéria-prima são feitas três vezes por semana, para 

evitar desperdício de material ou a degradação do mesmo, pois muito destes 

não podem ser congelados para fins de paladar. O salmão é do tipo Premium e 

vem diretamente do Chile. Os custos com aluguel, salários, contas a pagar, 
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fornecedores, etc. gira em torno dos R$ 20 mil reais e a média de faturamento 

fica por volta de R$ 55 mil reais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo a base teórica que será apresentada visa fundamentar o 

trabalho de pesquisa proposto e revisar a literatura sobre planejamento 

estratégico, marketing, estratégia empresarial, ambiente e serviços. 

 

2.1 MARKETING 

 

O conceito de Marketing é explorado por diversos autores e que com o 

passar do tempo vão surgindo novas maneiras de enxergar este conceito. 

Cobra (1990) define o marketing como uma forma de sentir o mercado e 

adaptar produtos ou serviços, como sendo um compromisso com a busca da 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Segundo Churchill e Peter (2000), o marketing é o processo de planejar e 

executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de 

ideia, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais. 

A American Marketing Association (AMA) define o marketing como 

“conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, distribuir e efetuar 

a troca de ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e a 

sociedade como um todo”. 

Para Kotler (2000), o Marketing é um processo social por meio do qual 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que 

desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de 

valor com outros. Ainda dentro deste conceito, para Kotler (2006), a venda é 

apenas a ponta do iceberg, pois o Marketing é o processo de planejar e 

executar a concepção, a determinação de preço, a promoção e a distribuição 

de ideias, bens e serviços para criar negociações que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. 

Nesta ótica, a avaliação é de que o foco das ações e estratégias adotadas, 

com base nos conceitos de marketing, prioriza a análise dos concorrentes e as 

necessidades daquele mercado que se busca atingir, uma vez que, será 

necessário determinar o mercado de atuação e em seguida o mercado 

consumidor a fim de identificar suas respectivas necessidades. 
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Com base nos conceitos centrais e definições dos autores no que se refere 

a marketing, é possível determinar que com o uso das ferramentas adequadas, 

a abordagem do plano proposto poderá focar nas necessidades identificadas 

para clientes potenciais, determinação da oferta de produtos, demanda de 

mercado, satisfação de clientes e objetivos de mercado que este plano se 

propõe a atender, sendo assim possível determinar as ações necessárias para 

implantação da empresa e do plano proposto. 

 

2.1.1 MAKERTING DE SERVIÇOS 

 

Serviço é definido por Kotler (2000), como qualquer ato ou desempenho 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não 

resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não 

ligada a um produto concreto. 

De acordo com Churchill e Peter (2000), o marketing de serviços é aquele 

destinado a criar trocas para produtos intangíveis. 

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), os serviços incluem todas as atividades 

econômicas cujo produto não é uma construção ou produto físico, é geralmente 

consumido no momento em que é produzido e proporciona valor agregado em 

formas (como conveniência, entretenimento, oportunidade, conforto ou saúde), 

que são essencialmente intangíveis, de seu comprador direto. Pode-se afirmar 

também que os serviços, ao contrário dos produtos, variam muito mais em 

termos de qualidade e eficiência, e por esta razão os estudiosos afirmam que 

os serviços são de natureza mais inconsistente.  

De um modo geral, o setor terciário vem crescendo rapidamente nos últimos 

anos. Isto acontece pelo aumento da demanda dos consumidores e 

compradores organizacionais e também pelas novas tecnologias que tornaram 

os serviços mais acessíveis. 

 

 

2.2 COMPOSTO DE MARKETING 

 

O mix de marketing (ou composto de marketing), segundo Kotler (2006) é o 

conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir 
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seus objetivos de marketing no mercado-alvo, este pode ser definido como 

grupo de pessoas a quem a empresa decide dirigir seus projetos de Marketing 

(Boone e Kurtz, 2008). 

O composto de marketing tradicional é formado pelos 4 P’s: Produto, Preço, 

Praça e Promoção. Todas as variáveis são inter-relacionadas e dependem 

umas das outras em alguma medida. 

 

 

Figura 1: Composto de marketing (4Ps). 

Fonte: Kotler (2006, p.17) 

 

Para Zeithaml e Bitner (2003), o reconhecimento da importância de 

características próprias dos serviços levou os profissionais de marketing de 

serviços a adotar o conceito de composto de marketing expandido para 

serviços. Além dos 4 Ps tradicionais, o composto de marketing de serviços 

inclui pessoas, evidência física e processo como variáveis integrantes deste 

modelo. Este cenário adicional, se torna bastante interessante na hora de 

avaliarmos um restaurante, por exemplo. 

 

 Produto: ele deve ser projetado para suprir as necessidades e desejos 

do mercado alvo. Aspectos relacionados ao produto são suas 

características, qualidade, embalagem, tamanhos, garantias, retorno e 

marcas. 
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 Praça: o produto só tem utilidade se o consumidor tiver acesso a ele. 

Aspectos relacionados ao ponto são os canais de distribuição, a 

cobertura do mercado, a localização dos pontos de venda e o transporte. 

 Promoção: é a comunicação e a publicidade para divulgar o produto ou 

serviço. Aspectos relacionados à promoção são a propaganda, a venda 

pessoal, a promoção de vendas, as relações públicas e o 

merchandising. 

 Preço: deve ser aquele que o cliente está disposto a pagar, e que dê o 

retorno desejado à empresa. Aspectos relacionados ao preço são 

descontos, subsídios e condições de pagamento. 

 Pessoas: são todos os agentes humanos que desempenham um papel 

no processo de execução de um serviço e, nesse sentido, influenciam as 

percepções do comprador. 

 Evidência física: o ambiente no qual o serviço é executado e onde a 

empresa interage com o cliente, assim como qualquer componente 

tangível que facilite o desempenho ou a comunicação do serviço. 

 Processo: os procedimentos, mecanismos e o roteiro efetivo de 

atividades através dos quais o serviço é executado – os sistemas de 

execução e de operação dos serviços. 

 

2.3 PLANEJAMENTO MARKETING 

 

O conceito de planejamento pode ser encontrado sob o viés de diversos 

autores e apresentado sob diferentes formas. KOTLER (2000, p. 86) diz que “o 

plano de marketing tático delineia táticas específicas de marketing, incluindo 

táticas de propaganda, formas de comercialização, preços, canais e serviços.”  

Já os autores Stoner e Freeman (1999, p. 5) consideram que “planejar significa 

que os administradores pensam antecipadamente em seus objetivos e ações, e 

que seus atos são baseados em algum método, plano ou lógica, e não em 

palpites. São os planos que dão à organização seus objetivos e definem o 

melhor procedimento para alcançá-los”. 

Sendo assim, os aspectos básicos de planejamento são vitais para os 

administradores e líderes definirem seus objetivos bem como suas ações, 
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firmando-se sempre em metodologias diretas, e não se embasando apenas por 

deduções ou algum outro tipo de orientação dúbia. Nesta linha de raciocínio, é 

possível verificar que o planejamento está relacionado aos objetivos da 

organização como um todo, levando-se em consideração as melhores ações 

para alcançá-los. O plano auxilia os administradores na definição de 

estratégias e os melhores caminhos a serem seguidos para o alcance de 

objetivos previamente estabelecidos. 

Maximiano (2006) afirma que “o entendimento das forças competitivas 

de um ramo de negócios é fundamental para o desenvolvimento da estratégia”. 

Desse modo, podemos inferir que é fundamental as organizações se 

encorajarem a pensar sistematicamente no futuro e a melhorar suas interações 

de modo a alcançar os objetivos pré-definidos.  

O conjunto de definições acima mostra algumas diferenças quanto ao 

âmbito do conceito propriamente dito. Sabemos que tudo está interligado de 

alguma maneira e que fazem parte do processo de planejamento para o curto, 

médio ou longo prazo. Portanto, o planejamento que é elaborado em 

consonância com as metas ou métricas da empresa, proporciona a base para 

uma ação mais efetiva que resulta da capacidade da administração de prever e 

preparar-se para mudanças. A seguir, apresentam-se os tipos de planejamento 

clássicos da literatura. 

 

2.3.1 TIPOS DE PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

O conceito planejamento é algo bastante abrangente dentro de uma 

empresa, e deve envolver todo escopo da organização. Devido a esta 

abrangência, o planejamento pode ser classificado em tipos distintos, de 

acordo com sua utilidade. O plano pode ser de curto ou de longo prazo, pode 

envolver toda a empresa ou apenas uma tarefa, pode ser genérico ou 

detalhado. 

Segundo Las Casas (2006), o planejamento pode ser dividido conforme a 

relação acima, de forma que o planejamento estratégico refere-se ao 

planejamento da empresa como um todo, e inclui o planejamento de vários 

departamentos de uma empresa. O planejamento tático se refere ao 
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planejamento para esses departamentos em específico. E por fim o 

planejamento Operacional está mais ligado às atividades cotidianas da 

civilização. 

 

a) Nível Estratégico 

Os planos Estratégicos envolvem a visão global de toda a empresa, 

possuem um conteúdo genérico e são de longo prazo. Este tipo de plano é 

elaborado pela alta administração ou pelos empreendedores e proporcionam 

aos demais gestores um senso de direção para o futuro da organização. Para 

Kotler (1992) Planejamento estratégico é definido como "o processo gerencial 

de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e 

recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado". 

Para Las Casas, (2001) planejar estrategicamente significa estar em 

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

empresa, às mutantes oportunidades do mercado, considerando sempre os 

recursos disponíveis e objetivos perseguidos. 

Estes planos dizem respeito à resposta da empresa em relação às 

mudanças que ocorrem no ambiente em que estão inseridas, que muitas vezes 

estão sujeitas a incertezas, o que leva as decisões a serem baseadas em 

sentimentos e não em dados concretos. A visão geral deste plano faz com que 

exista uma unidade em torno de objetivos de longo prazo comuns a todas as 

divisões, independentemente de quão autônomas elas sejam. No geral, o plano 

estratégico tenta responder questões do tipo: Porque a empresa existe, o que 

ela faz e como faz. Leva também em consideração as competências 

organizacionais e os desafios que pretende atingir no longo prazo. O processo 

de concepção do Plano Estratégico valida a definição de missão, a visão, 

valores, crenças e princípios da organização. 

 

b) Nível Tático 

O Planejamento Tático envolve os objetivos intermediários de cada 

unidade organizacional. Estes planos são menos genéricos do que os 
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Estratégicos, sendo um pouco mais detalhados, pois são elaborados pela 

gerência média e cobrem um horizonte de médio prazo. É importante salientar 

que os Planos Táticos devem estabelecer uma coordenação e integração entre 

si e devem estar alinhados com o plano Estratégico da empresa.  

Segundo (BATEMAN, 1998), o planejamento no nível tático é utilizado 

para traduzir os objetivos gerais e as estratégias da alta diretoria em objetivos e 

atividades mais específicos.  

Nesta ótica podemos constatar que os Planos Táticos são mais 

especialistas, de acordo com as funções desempenhadas pela divisão ou 

departamento, como por exemplo, planos Táticos de Produção, Marketing, 

Pessoal, Financeiro ou de Novos Produtos. 

Segundo (CHIAVENATO, 1994), representa uma tentativa da 

organização de integrar o processo decisório e alinhá-lo à estratégia adotada, 

para orientar o nível operacional em suas atividades e tarefas, a fim de atingir 

os objetivos organizacionais anteriormente propostos. 

No caso das pequenas e médias empresas, não há necessidade de 

elaborar planos táticos, pois elas são necessárias como uma forma 

intermediária de traduzir os grandes planos estratégicos em ações do nível 

operacional a ser descrito a seguir, como as empresas pequenas são mais 

simples, não há necessidade deste nível do plano. 

 

c) Nível Operacional 

A partir dos planos Táticos são desenvolvidos os planos Operacionais. 

Estes planos são bem mais objetivos, racionais e detalhados, elaborados pelos 

executores operacionais da empresa, abordando cada operação do 

departamento em separado em um horizonte de tempo de curto prazo, de um 

ano ou menos. São planos que se preocupam com o ‘que fazer’ e ‘como fazer’ 

as atividades cotidianas da organização. 

Segundo Oliveira (1999), os planejamentos operacionais correspondem a 

um conjunto de partes homogêneas do Planejamento Tático, em seu conteúdo 

está descrito quais os recursos necessários para o desenvolvimento e 

implantação, assim como os procedimentos básicos, os produtos ou resultados 
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almejados, além dos prazos estabelecidos e dos responsáveis pela execução. 

Segundo (BATEMAN, 1998), o planejamento operacional, o processo é de uma 

menor amplitude, onde o foco é trabalhar junto aos funcionários não 

administrativos, implementando os planos específicos definidos no 

planejamento tático.  

Estes planos devem estar proliferados em toda a empresa e podem estar 

No fundo, estes planos simplesmente asseguram que todos executem as 

tarefas e operações de acordo com os procedimentos estabelecidos pela 

organização, afim de que esta possa alcançar seus objetivos. 

 

Figura 2: Níveis de Planejamento. 

Fonte: Kenneth Corrêa (2007). 

 

2.1.2 ETAPAS DO PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

Durante aa elaboração de um plano de marketing é bem importante que 

haja organização a fim de assegurar que todas as informações pertinentes 

sejam consideradas e incluídas dentro de uma metodologia. 

Segundo os autores Ferrel e Hartline (2005), existem alguns esquemas que 

podem ser utilizados na hora de elaborar de um plano de marketing, porém a 

maioria dos planos se assemelha em vários aspectos. Nesta ótica, estes 

mesmos autores consideram que um plano de marketing completo é 

constituído pelos seguintes componentes da figura 1. 

 

http://www.gestaoativa.com.br/
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Figura 3: Componentes do Plano de Marketing 

Fonte: Pride e Ferrel (2001, p.32) 

 

a) Sumário Executivo - Sintetiza os elementos do plano de marketing e 

fornece informações úteis para gerentes que desejam familiarizar-se 

com o plano, mas que não precisam conhecer seus detalhes. Nele, deve 

estar contido escopo e prazo de execução do plano. 

 

b) Análise da Situação – Resumo da situação interna e externa da 

empresa. 

 

c) Análise SWOT – Foca no levantamento de fatores interno e externos 

para que seja tomado conhecimento das vantagens e desvantagens da 

empresa dentro do mercado. 
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d) Metas e Objetivos de Marketing – O que se espera de uma Plano de 

Marketing. 

 

e) Estratégia de Marketing – Descrição das ações que a empresa tomará, 

após consolidação do planejamento. 

 

f) Implementação de Marketing – Descreve como será a implementação 

das estratégias da empresa. 

 

g) Avaliação e Controle – São criados parâmetros de controles e medidas 

preventivas caso alguma das ações não saia conforme o planejado. 

 

Segundo Kotler (2000), a utilização do plano de marketing torna a empresa 

menos vulnerável às crises, pois estas poderão ser previstas com antecedência 

através do planejamento. Também é possível superar os concorrentes 

planejando cuidadosamente produtos e serviços mais adequados aos desejos 

e necessidades dos clientes, o que reduz os problemas da comercialização e 

planejamento dos produtos. O planejamento conduz, informa e determina o 

rumo a seguir. Soluções para problemas como falta de capital, falta de clientes 

e poucas vendas também podem surgir de um planejamento coerente e 

consistente. 

 Na ótica deste mesmo autor, um plano de marketing necessita ser 

estruturado conforme mostra a figura 2 a seguir. 
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Figura 4: Seções de um plano de marketing. 
Fonte: Kotler (2000, p. 111). 

 

a) Resumo executivo e sumário - Resumo geral do plano seguido de um 

índice. 

b) Situação atual de marketing - Apresentação de dados qualitativos e 

quantitativos da empresa, e como ela está inserida no Macroambiente. 

 

c) Análise de oportunidades: Executa a análise das maiores 

oportunidades/ameaças, forças/fraquezas e outras questões 

relacionadas à linha de produtos/serviço. 

d) Objetivos: Define objetivos financeiros e de marketing do plano. 
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e) Estratégias de marketing: Descrita da abordagem geral de marketing 

para alcançar os objetivos do plano. 

 

f) Programas de ação: Elaboração de programas para mensurar os 

objetivos do negócio, como por exemplo:Oo que será feito? Quando 

será feito? Quem o fará? Quanto custará? 

 

g) Demonstrativo de resultados projetados: Projeção dos números 

esperados pelo plano. 

 
h) Controles: Demonstração de como o plano será controlado. 

 
Para Churchill e Peter (2000, p.93), o processo de planejamento estratégico 

organizacional, contempla a descrição da missão, objetivos, escolha das 

estratégias baseadas na Matriz Produto/Mercado e SWOT, introduzindo o 

conceito de janela estratégica definida como o “período de tempo em que os 

pontos fortes de uma organização combinam com uma oportunidade de 

mercado”. A seguir a conclusão é feita através das análises de portfólio, 

apoiadas nas matrizes do Boston Consulting Group (matriz de crescimento e 

participação de mercado) e GE-McKinsey (matriz de atratividade e força do 

negócio), para então introduzir o plano de marketing. 

O autor CZINKOTA (2002) segue a mesma linha utilizando os mesmos 

elementos de análise, com pequenas variações, como a especificação das 

UEN’s (unidades estratégicas de negócio). 

 

Para ETZEL, WALKER e STANTON, (2001, p.56),  

 

“Após concluir o planejamento estratégico para a organização como um 

todo, a administração precisa estabelecer planos para cada área funcional 

importante, como marketing [...]. Certamente, o planejamento para cada função 

deve ser guiado pela missão ampla da organização e pelos objetivos”. 

 

Após a leitura acima, podemos perceber que as estruturas dos planos de 

marketing propostos não são idênticos uns aos outros, porem ambos possuem 

alguns itens em comum e a partir destes iremos formatar o plano de marketing 
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da Temakeria Sushi Lounge, tendo em vista que não existe um plano pronto ou 

mais correto. 

Segundo Ferrel e Hartline (2005) 

 

 “O processo de preparação do plano é mais importante do que o 

documento em si. Um plano de marketing, porém, exige atenção. Ele faz com 

que a equipe de marketing se concentre no mercado, nos objetivos da 

companhia e nas estratégias e táticas apropriadas a esses objetivos. É um 

mecanismo para sincronizar ações”. 

 

A seguir será feito o cruzamento dos planos anteriormente apresentados. 

 

2.1.2.1 RESUMO EXECUTIVO 

 

O resumo executivo não dá informações detalhadas e é uma das partes 

mais importantes do plano, pois é com frequência fornecido à pessoas de fora 

da organização. (PRIDE E FERREL, 2001). 

 

2.1.2.2 ANÁLISE DO AMBIENTE 
 
 

Para Kotler (2006), as empresas bem sucedidas têm visões do ambiente 

interno e externo de seus negócios. Elas reconhecem que o ambiente de 

marketing em constante mutação, apresentando novas oportunidades e 

ameaças a cada dia. Por isso a importância de monitorar e se adaptar ao 

ambiente sempre. 

A análise do ambiente fornece informação sobre a situação atual da 

empresa no que diz respeito ao ambiente de marketing, ao mercado-alvo e aos 

objetivos e desempenho atuais da empresa. 

 

a) AMBIENTE INTERNO 

 

Considera questões como disponibilidade e a distribuição dos recursos 

humanos, a idade e a capacidade dos equipamentos ou da tecnologia, a 
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disponibilidade de recursos financeiros, bem como questões hierárquicas da 

empresa. 

  

b) AMBIENTE EXTERNO 

 

Segundo Pride e Ferrel (2001), “a análise do ambiente externo é uma 

avaliação de todos os fatores externos do ambiente – competitivos, 

econômicos, políticos, legais e reguladores, tecnológicos e socioculturais – que 

podem afetar as atividades de marketing”. O ambiente externo é uma 

sociedade constituída de outras empresas, organizações e grupos sociais, os 

quais através de suas decisões influenciam diretamente nosso negócio. 

 

Feita esta a análise ambiental, é possível compreender situações que 

influenciarão diretamente sobre o próprio negócio, para que possamos se 

posicionar estrategicamente.  

Sendo assim, se faz necessário ter uma noção do que está acontecendo no 

mercado como um todo para que se possa reagir às mudanças de forma que a 

empresa consiga superar dificuldades, se sobressair entre as demais e ainda 

vislumbrar oportunidades em cenários alternativos. 

 

 

c) ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Segundo Kotler (1998), a preparação de uma estratégia de marketing 

eficaz, consiste em estudar seus concorrentes, bem como seus clientes atuais 

e potenciais. Como este pensamento, as organizações precisam identificar as 

estratégias, objetivos, forças, fraquezas e padrões de reação de seus 

concorrentes, para que seja possível identificar terrenos de vantagem e 

desvantagem competitiva. 

Para os autores Ferrell e Hartline (2005), quando uma empresa define os 

mercados-alvos que irá atingir, simultaneamente a isto também seleciona um 

conjunto de empresas concorrentes. Um dos principais problemas ao analisar a 

concorrência é a questão da correta identificação, ou seja, como responder à 

pergunta “Quem são nossos atuais e futuros concorrentes?”. Para chegar a 
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essa resposta, devesse ir além dos exemplos óbvios de concorrência. A maior 

parte das empresas enfrenta quatro tipos básicos de concorrência: 

 

1) Concorrentes de Marca: empresas que comercializam produtos similares 

em características e benefícios para os mesmos consumidores a preços 

semelhantes. 

 

2) Concorrentes de Produto: empresas que competem na mesma classe de 

produto, mas com produtos diferentes em características, benefícios e 

preço. 

 

3) Concorrentes Genéricos: empresas que comercializam produtos muito 

diferentes que resolvem o mesmo problema ou satisfazem a mesma 

necessidade básica do consumidor. 

 

4) Concorrentes de Orçamento Total: empresas que competem pelos 

limitados recursos financeiros dos mesmos consumidores. 

 

Embora todos os tipos de concorrência sejam importantes para análise do 

gestor, não podemos negar que concorrentes de marca recebem maior 

atenção tendo em vista que os clientes usualmente veem diferentes marcas 

como substitutas diretas umas das outras. Por isso, estratégias dirigidas para 

que os consumidores mudem de marca são o foco principal em qualquer 

esforço para vencer a marca dos concorrentes (FERREL; HARTLINE, 2005). 

Para Ferrell e Hartline (2005), a análise da concorrência deve avançar 

identificando todos os atuais e potenciais concorrentes de marca, produto, 

genéricos e de orçamento total, avaliando cada concorrente importante, 

verificando seu tamanho, crescimento, lucratividade, objetivos, estratégias e 

mercados-alvos, mensurando as forças e fraquezas de cada concorrente 

importante, incluindo as principais capacidades e vulnerabilidades, focando a 

análise nas capacidades de marketing de cada concorrente importante, em 

termos de produtos, distribuição, promoção e preços, e por fim, fazendo uma 

avaliação das estratégias e respostas mais prováveis de cada concorrente 
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importante em diferentes situações ambientais, bem como suas reações aos 

próprios esforços de marketing da empresa. 

 
Hoje em dia é quase nula a chance de uma emprese deter um produto 

único e exclusivo, que não possua concorrentes diretos. Neste âmbito, Pride e 

Ferrel (2001) como Churchill e Peter (2000) descrevem quatro tipos de 

estruturas competitivas: 

 

1) Monopólio: Uma única empresa oferece um produto que não possui 

substitutos próximos 

 

2) Oligopólio: Quando existem produtos são similares e poucos vendedores 

controlam a maior parte do mercado. 

  

3) A Competição/Concorrência Monopolista: Ocorre quando há muitos 

vendedores de produtos ou serviços similares, mas que possuem 

alguma diferenciação e cada um possui uma participação relativamente 

pequena no mercado. 

 

4) Concorrência Pura: Existe quando produtos similares são oferecidos, e 

os compradores e vendedores, familiarizados com os produtos, podem 

entrar facilmente no mercado. Neste tipo de concorrência, os 

profissionais de marketing competem principalmente por preço. 

 

Conforme Porter (1999), existem cinco forças que determinam a 

atratividade de lucro de médio a longo prazo de um mercado ou segmento de 

mercado: concorrentes do setor, novos concorrentes potenciais, substitutos, 

compradores e fornecedores. As ameaças que essas forças representam são: 

Ameaça de entrada de novos concorrentes, possibilitando a entrada de novos 

players no mercado existe; Poder de negociação com os fornecedores, pois 

estes podem determinar o preço ou a qualidade de peças ou matérias primas; 

Poder de negociação dos clientes, aonde estes podem forçar uma redução de 

preços jogando os concorrentes uns contra os outros; Ameaça de produtos 

substitutos, conforme disponibilidade de produtos substitutos para contornar o 
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preço de alguns produtos; e a Rivalidade entre concorrentes existentes, pois os 

concorrentes existentes além de competirem em relação a preço, mas também 

competem em relação à inovação e marketing. 

 

d) AMBIENTE ECONÔMICO 

 

Conforme Kotler (2006), para que existam mercados é preciso haver 

pessoas com poder de compra. Basicamente, o poder de compra em uma 

economia depende da renda, dos preços, poupança, endividamento e da 

disponibilidade de crédito. Neste âmbito, os profissionais de marketing devem 

estar atentos às principais tendências na renda e nos padrões de consumo. 

 

e) AMBIENTE POLÍTICO E LEGAL 

 

Este ambiente é composto de leis, órgãos reguladores governamentais e 

grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos 

em sociedade. De acordo com Kotler (2006), as decisões de marketing são 

fortemente afetadas por mudanças no ambiente político e legal. 

 

f) AMBIENTE SÓCIO CULTURAL 

 

Não há dúvidas que a sociedade molda nossas crenças, valores e normas. 

As pessoas absorvem quase que inconscientemente, a visão de mundo que 

define suas idéias, com as outras pessoas, com organizações, com a 

sociedade, com a natureza e com o universo (KOTLER, 2006). 

 

g) AMBIENTE TECNOLÓGICO 

 

A Tecnologia traz à mente avanços científicos como computadores, 

smartphones, internet e muito mais. Tecnologia é a aplicação do conhecimento 

e de ferramentas para resolver problemas e desempenhar tarefas mais 

eficientemente (PRIDE; FERREL, 2000). 

De acordo com Kotler (2006), e mandatório o profissional de marketing 

acompanhar as tendências como aceleração do ritmo das mudanças 
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tecnológicas, oportunidades ilimitadas para inovação, variações nos 

orçamentos de Pesquisa & Desenvolvimento, bem como uma regulamentação 

mais rigorosa das mudanças, e para então, operar mais eficientemente, 

oferecer maior variedade de produtos e melhorar o produto final ofereciado aos 

clientes. 

 

2.2  ANÁLISE SWOT 

 
A sigla SWOT proveniente do idioma inglês, tem como significado de 

Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e 

Ameaças (Threats).  

Segundo Ferrel e Hartline (2005), os pontos fortes e fracos são 

determinados por elementos internos relacionados à situação presente (atual), 

enquanto as oportunidade e riscos são determinados pelas forças externas e 

relacionados ao futuro.  

Internamente, este modelo refere-se às forças e fraquezas da organização 

em dimensões fundamentais, tais como recursos financeiros, recursos 

humanos, instalações, capacidade de produção, participação do mercado, 

percepções dos consumidores, qualidade e disponibilidade do produto ou 

serviço, e comunicação organizacional. A avaliação do ambiente externo 

sinaliza as informações mais cruciais sobre o mercado (consumidores e 

concorrência), bem como as condições econômicas, tendências sociais, 

tecnológicas, como também regulamentos governamentais. 

Segundo Kotler (2006), após identificar as principais ameaças e 

oportunidades que a empresa enfrenta, pode-se ilustrar a atratividade geral do 

negocio. Neste cenário, o autor apresenta os quatro resultados possíveis 

listados a seguir: 

 

a) Um negócio ideal apresenta muitas grandes oportunidades e poucas 

ameaças importantes. 

 

b) Um negócio especulativo tem grandes oportunidades e ameaças 

importantes. 
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c) Um negócio maduro apresenta poucas oportunidades e poucas 

ameaças. 

 

d) Um negócio com problemas apresenta poucas oportunidades e muitas 

ameaças. 

 

Segundo Ferrel e Hartline (2005), como ferramenta de trabalho, a análise 

SWOT possui muitos benefícios, que serão mostrados a seguir: 

 

a) Simplicidade: não requer treinamento nem habilidades técnicas para ser 

utilizada com sucesso. O analista precisa apenas de uma compreensão 

abrangente da natureza da empresa e do setor em que ele opera. 

 

b) Custos menores: como não requer treinamento nem habilidades 

especiais, o uso da ferramenta de fato pode reduzir os custos 

associados ao planejamento estratégico. À medida que as empresas 

reconhecem esses benefícios da análise SWOT, muitas optam por 

enxugar ou eliminar seus onerosos departamentos de planejamento 

estratégico. 

 

c) Flexibilidade: pode melhorar a qualidade do planejamento estratégico de 

uma organização, mesmo sem contar com amplos sistemas de 

informações de marketing. 

 
Ainda nesta ótica, Ferrel e Hartline (2005) apresentam uma matriz, 

ilustrada na figura 3, para ilustrar as forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades que nos ajudam a fazer a análise SWOT da empresa. 
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FORÇAS 

Combinar 

OPORTUNIDADES 

Combinar 

 

Converter 

FRAQUEZAS 

Minimizar/Evitar 

 

Converter 

AMEAÇAS 

Minimizar/Evitar 

Figura 5: Matriz SWOT 

Fonte: Ferrel e Hartline (2005) 

 

Ao responsável pela analise da matriz acima, é importante avaliar cada 

célula a fim combinar forças com oportunidades, converter fraquezas em forças 

e ameaças em oportunidades. Para iniciar este estudo, o analista em questão 

deve verificar cuidadosamente a importância de cada item dentro da matriz 

SWOT.  

O ideal e mais produtivo seria que estas classificações fossem baseadas de 

acordo com as percepções dos consumidores através de pesquisa. Se não for 

possível colher essas percepções, o analista preferencialmente deverá basear 

as classificações em informações de empregados, parceiros comerciais ou de 

alguém esta análise mercadológica consolidada. 

Os autores Ferrel e Hartline (2005) não consideram obrigatório que as 

células da matriz SWOT sejam avaliadas de maneira quantitativa, porém seria  

bastante instrutivo fazê-lo. O primeiro passo é quantificar a magnitude de cada 

elemento da matriz. Esta magnitude refere-se à intensidade com que cada 

elemento afeta a empresa. Os elementos com classificações mais relevantes 

deverão ter maior influência no desenvolvimento da estratégia de marketing. 

Na prática, uma força relevante numa área importante certamente precisa 

ser enfatizada e convertida em uma capacidade ou vantagem competitiva. No 

entanto, uma oportunidade razoavelmente pequena e insignificante não deverá 

desempenhar um papel central no processo de planejamento. A magnitude e a 

importância das oportunidades e ameaças irão variar dependendo do produto 

ou mercado em particular. 
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Depois de avaliadas a intensidade de cada elemento da matriz SWOT, o 

administrador deverá procurar identificar as principais vantagens competitivas, 

combinando forças e oportunidades, fraquezas e oportunidades, e fraquezas e 

ameaças. Desta forma, o gestor deverá buscar o desenvolvimento de 

estratégias básicas para alavancar as vantagens e minimizar as desvantagens 

competitivas da empresa no mercado.  

Segundo Kotler (2006), após feita a análise SWOT, a empresa pode 

desenvolver metas específicas para o período de planejamento. Essa etapa do 

processo é denominada formulação de metas. Os gestores utilizarão o termo 

metas para descrever os objetivos em termos de magnitude e prazo. A 

transformação de objetivos em metas mensuráveis facilita o planejamento, a 

implementação e o controle. Após a formulação de metas, a empresa deve 

iniciar o processo de confecção estratégica. 

 

2.3  OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Os objetivos de marketing são o alicerce para definir as estratégias e planos 

de ações a serem adotados futuramente pela empresa. Por este motivo 

precisam ser coerentes com o planejamento estratégico da mesma. Para Las 

Casas (2001), cada objetivo define como cada setor da empresa vai atuar, e os 

objetivos de cada departamento devem ser originários dos objetivos gerais, 

determinados pela alta administração da empresa. 

Em síntese, objetivo é aquilo que a empresa quer alcançar, é a sua meta. 

Segundo Kotler (1998), os objetivos significam a razão de ser da empresa e 

onde deverá ser canalizado todos os esforços. Conforme colocado por Ferrel 

(2000), os objetivos de marketing são declarações formais dos resultados que 

se deseja alcançar com o plano. Las Casas (2001), diz que os objetivos 

representam para um plano de marketing tudo aquilo que a empresa quer 

atingir, e estes objetivos são possíveis de atingir por meio de estratégias e 

táticas incluídas no plano. 

Para Kotler (1998) esta etapa do planejamento também pode ser 

denominada de “formulação de metas”. É o momento para desenvolver metas 

específicas para o período do plano. 
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Para finalizar, o autor Westwood (1996, p. 114), os objetivos, “devem ser 

definíveis e quantificáveis de forma que haja um alvo atingível para o qual se 

possa mirar”. Eles devem ser definidos de forma que, quando o plano de 

marketing for implementado, o desempenho possa ser comparado com o 

objetivo. 

 

2.4  ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

 

Segundo Kotler (1998), se os objetivos indicam aonde uma empresa quer 

chegar, a estratégia é o meio de como chegar lá. Este mesmo autor define a 

estratégia como sendo um conjunto de objetivos, políticas e normas que guiam 

o esforço de marketing da empresa no decorrer do tempo, em parte de forma 

independente e em parte como resposta a mudanças nas condições 

competitivas e ambientais. 

Para Aaker (2001), conforme os objetivos são definidos, é necessário 

pensar em como eles serão atingidos. A maneira de agir para atingir os 

objetivos de marketing é denominada estratégia de marketing, ou seja, é 

escolha de como competir. Aaker também define como outras ofensivas 

estratégias a especialização em num nicho de mercado, implementação 

pioneira frente a concorrência e obter vantagem por associações entre os 

negócios. Na ótica deste autor, é importante manter o foco direcionado para um 

determinado tipo de mercado, se utilizar de movimentos antecipatórios para 

entregar novidades ao público e também atuar com sinergia seja dentre os 

setores das empresas ou com empresas parceiras.  

Para Porter (1997) estratégia é a criação de uma posição unívoca e valiosa. 

Já Westwood (1996, p.139) diz que estratégia são os métodos escolhidos para 

se atingir objetivos específicos. 

Segundo Cobra (1995), as estratégias estabelecem os caminhos a serem 

percorridos para que os objetivos possam ser atingidos. Ou seja, os objetivos 

serão realizados através do caminho definido pela estratégia. 

Segundo Boone e Kurtz (1998, p.123), estratégia de marketing é “um 

programa geral da empresa para selecionar um mercado-alvo específico  

satisfazer os seus consumidores através de um cuidadoso equilíbrio dos 



 

30 
 

elementos do composto de marketing que representam subconjuntos da 

estratégia geral de marketing”. 

Porter (1997) dividiu as estratégias em três grupos, são eles: 

 

 Liderança total em custos: a empresa busca atingir os mais baixos 

custos de produção e distribuição visando oferecer preços mais 

acessíveis que seus concorrentes para conquistar uma grande 

participação de mercado. 

 

 Diferenciação: a empresa concentra-se na criação de uma linha de 

produtos e de um programa de marketing altamente diferenciados 

buscando a liderança do setor. 

 

 Foco: a empresa concentra-se em atender bem poucos segmentos do 

mercado. 

 

Já Westwood (1996) define que as estratégias são divididas em: 

 

 Defensivas: criadas para evitar a perda de clientes existentes. Tem 

como estratégias típicas: ajudar a melhorar a imagem da empresa, 

melhorar a qualidade dos produtos ou serviços, melhorar a 

confiabilidade dos produtos ou serviços, melhorar o desempenho do 

produto, aumentar sua durabilidade e superar suas falhas. 

 

 Desenvolvimento: feitas para desenvolver uma variedade maior de 

produtos e serviços aos clientes existentes. Tem como estratégias 

típicas: aumentar a variedade dos produtos ou serviços oferecidos, 

aumentar a variedade de opções oferecidas, encontrar outras utilidades 

ao produto, desenvolver um novo produto e tornar o produto mais 

favorável ambientalmente. 

 

 Ataque: idealizadas para desenvolver o negócio através da captação de 

novos clientes. Tem como estratégias típicas: mudar a política de 
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estabelecimento de preços, usar novos canais de vendas, encontrar 

novos distribuidores, entrar em novos mercados geográficos, entrar em 

novos setores industriais. 

 

Já na linha de confecção estratégica a partir da matriz SWOT, obtêm-se 

as seguintes estratégias de marketing: 

 

 Estratégias de Aproveitamento das Capacidades: desenvolvidas a partir 

da combinação de uma ou mais oportunidades com um ou mais pontos 

fortes (estratégias de desenvolvimento). 

 

 Estratégias de Minimização das Limitações: desenvolvidas a partir da 

combinação entre uma ou mais oportunidades com um ou mais pontos 

fracos (estratégias de crescimento). 

 

 Estratégias de Conversão das Desvantagens: desenvolvidas a partir da 

combinação de um ou mais pontos fracos da empresa com uma ou mais 

ameaças do mercado (estratégias de manutenção).  

 

Westwood (1996) ainda afirma que as estratégias devem de acordo com os 

quatro principais elementos do composto de marketing: produto, 

estabelecimento de preços, comunicação e distribuição. 

 

2.5  IMPLEMENTAÇÃO DE MARKETING 

 

Depois de definidas as estratégias para alcançar os objetivos de marketing, 

será preciso transformá-las em planos de ação. Neste cenário, todas as 

pessoas da equipe receberão instruções claras sobre são suas 

responsabilidades. 

Segundo os autores Ferrel e Hartline (2005), a implementação do plano de 

marketing irá descrever como as estratégias de marketing serão executadas, 

através das respostas abaixo: 

 

 Quais atividades específicas de marketing serão assumidas? 
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 Como essas atividades serão desempenhadas? 

 

 Quando essas atividades serão desempenhadas? 

 

 Quem é o responsável pela execução dessas atividades? 

 

 Como será monitorada a execução das atividades planejadas? 

 

 Qual será o custo dessas atividades? 

 

Para Pride e Ferrel (2001), a fase de implementação do plano de marketing 

é tão importante quanto quaisquer outras fases anteriores, pois sem um plano 

de implementação exequivel o sucesso da estratégia de marketing fica 

ameaçado. 

É importante ressaltar a importância dos empregados para a 

implementação, pois organizações não implementam estratégias e sim as 

pessoas, portanto liderança, motivação de empregados, comunicação e 

treinamentos será cruciais para a implementação da estratégia de marketing. 

Kotler e Keller (2006) mencionam que ao implementar uma estratégia é 

essencial comunicar seu público interessado (acionistas, clientes, funcionários, 

fornecedores e distribuidores) e certificar-se de que todos eles entendam o 

plano, para garantir o alinhamento da estratégia, mantendo assim um alto nível 

de satisfação entre funcionários podendo assim refletir na satisfação de seus 

clientes. “Uma estratégia clara e programas de apoio bem arquitetados podem 

ser inúteis se a empresa não conseguir implementar com cuidado.” (KOTLER , 

2000, p. 104). 

 

2.6  AVALIAÇÃO E CONTROLE DO PLANEJAMENTO 

 

A última etapa do plano de marketing consiste em definir os controles 

necessários para que seja realizado um monitoramento do plano. Ele detalha 

como os resultados serão avaliados e controlados. 
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Segundo Kotler (2000), à medida que a empresa implementa sua 

estratégia, ela precisa acompanhar os resultados e mensurar os novos 

acontecimentos nos ambientes interno e externo. Alguns ambientes 

permanecem razoavelmente estáveis de um ano para o outro, outros evoluem 

lentamente e de maneira bastante previsível, porém outros mudam 

rapidamente de maneira aleatória. 

De acordo com Cobra (1995), as mutações ambientais externas e internas 

podem tornar um plano obsoleto, desviando-se das estratégias básicas. Desse 

modo é muito importante o uso de um controle, a fim de evitar que o plano de 

marketing seja deixado de lado ou se torne um documento obsoleto. 

Para Westwood (1996), o sistema de controle atuará sobre as pessoas que 

têm a responsabilidade de implementar o plano, e não sobre os prazos e 

custos. Por isso o mesmo deve ser simples, sendo preciso apenas controlar os 

eventos programados, as datas do cronograma, os recursos alocados e os 

resultados esperados e alcançados. O tempo entre uma análise de controle e 

outra dependerá da ação planejada, podendo ser considerado também seu 

tempo de maturação, quando os resultados começarão a surgir de forma mais 

visível.  

Porém o acompanhamento deve ser feito periodicamente, adotando a 

frequência que a empresa julgar ideal. 

Para que o controle e a reavaliação do plano de marketing sejam eficientes 

e eficazes é importante atentar para: 

 

 Uma correta determinação dos indicadores que serão utilizados para a 

avaliação; 

 Quem ficará responsável na empresa por atualizar esses indicadores; 

 Com qual periodicidade eles serão analisados; 

 Quem conduzirá essa análise. 

 

Por fim, Kotler (1998) afirma que com este controle a empresa poderá 

analisar o andamento do projeto, monitorar os fatos positivos e negativos e 

realizar ajustes quando necessário. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia deste trabalho consistirá na realização de um diagnóstico da 

empresa. Dentre suas fases podemos citar a  identificação do problema, coleta 

de dados, análise propriamente dita, elaboração de planos de ação, 

implantação e acompanhamento. 

 

3.1 MÉTODO 

 

Levando-se em consideração a proposta deste trabalho, o método a ser 

utilizado envolve a análise de diferentes estruturas do plano de marketing, 

utilizando as principais abordagens que foram destacadas no referencial teórico 

acima apresentado, bem como através do cruzamento dos dados primários e 

secundários levantados através de pesquisa com clientes. Dentre as principais 

abordagens podemos citar o composto de marketing e análise SWOT, através 

da analise interna e externa. 

Para abordamos o composto de marketing e elaborarmos a matriz SWOT, 

foi essencial a obtenção de dados primários e secundários, através da 

ferramenta de pesquisa. De acordo com Churchill (2003), dados primários são 

aqueles coletados especificamente para uma determinada investigação. Assim, 

quando se realiza uma pesquisa de campo, pesquisando diferentes pessoas 

através da aplicação de um questionário, estamos coletando os dados 

primários do estudo. Já os dados secundários, que, de acordo com Churchill 

(2003), são aqueles reunidos para algum outro propósito que não o estudo 

imediato em mãos, são publicações oriundas de institutos de pesquisa, internet 

e outros veículos oficiais de comunicação e pesquisa. 

Segundo Malhotra (2006), a pesquisa de marketing, 

 

“É a identificação, coleta, análise e disseminação das informações de maneira 

sistemática e objetiva, e o uso das mesmas serve para assessorar a gerência 

na tomada de decisões que sejam relacionadas à identificação e à solução dos 

problemas (e oportunidades) de marketing”. 
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A pesquisa utilizada foi exploratória, visando prover o pesquisador de maior 

conhecimento sobre o tema ou o problema de pesquisa em perspectiva, 

através de uma pesquisa qualitativa não-estruturada, baseada em pequenas 

amostras, que proporciona insights e uma melhor compreensão do contexto do 

problema (MALHOTRA, 2001). 

É importante compreender que a pesquisa exploratória é utilizada nos 

casos os quais é necessário definir o problema da organização com maior 

precisão, identificando cursos relevantes de ação ou obtendo dados adicionais 

antes que se possa desenvolver uma abordagem propriamente dita. 

A matriz SWOT que, segundo Segundo Kotler (2000, p. 98) é a avaliação 

global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização, fará a 

análise do ambiente interno, onde serão identificados os pontos fortes e os 

fracos, e a análise do ambiente externo, onde estão as ameaças e as 

oportunidades, será de fundamental importância para concretização do plano, 

pois através dela será feita a formulação de estratégias derivadas da 

capacidade de promover um confronto entre as variáveis externas e internas, 

facilitando a geração de alternativas de escolhas estratégicas, bem como de 

possíveis linhas de ação. 

 

3.2  MÉTODO DE COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS 

 

A coleta dos dados primários realizou-se através de entrevista em 

profundidade, realizada diretamente com vinte e cinco consumidores e 

apreciadores da culinária japonesa, sendo vinte deles já clientes da Temakeria 

Sushi Lounge, cinco clientes em potencial para o estabelecimento e por fim 

com o gestor do local. 

 

 

3.2.1 CLIENTES E POTENCIAIS CLIENTES 

 

A coleta dos dados primários realizou-se através de entrevista em 

profundidade, realizada diretamente com vinte e cinco consumidores e 

apreciadores da culinária japonesa, sendo vinte deles já clientes da Temakeria 

Sushi Lounge e cinco clientes em potencial para o estabelecimento. 
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O escopo do questionário surgiu com o objetivo de entender melhor o 

composto de marketing da empresa e do mercado como um todo, conforme 

análise conceitual acima, bem como para fazer um acompanhamento do que 

os clientes identificam como pontos cruciais para o bom o andamento do 

negócio. Foram abordados pontos relacionados ao atendimento, produto, 

serviço, preço, comunicação, localização, concorrentes e também abriu 

margem para que os entrevistados pudessem colocar questões pontuais 

acerca do assunto. 

As entrevistas foram realizadas entre quinze de novembro e sete de 

dezembro, com todos os elementos residentes em Porto Alegre, com idades 

entre vinte e um a quarenta e nove anos, sendo que a média da amostragem 

ficou em vinte e nove anos. Dentre o corpo de entrevistados, o mesmo foi 

formado por quinzes pessoas sexo masculino e dez pessoas do sexo feminino. 

Nesta amostragem foram coletados dados de pessoas solteiras e casadas, não 

surgindo nenhum perfil de entrevistado viúvo ou viúva. Para fins de análise de 

pesquisa e cruzamento de dados, foram considerados casado ou casada 

aqueles que responderam ser solteiro ou solteira e que frequentam o local 

acompanhado de namorada ou namorado. Todos os entrevistados fazem parte 

da população econômica ativa (PEA), tendo pelo menos uma forma renda. A 

relação completa de entrevistados e seu perfil demográfico estarão 

relacionados na Figura 6 a seguir. 

As entrevistas foram respondidas pessoalmente pelos clientes, em 

encontros de aproximadamente trinta minutos, registrados através de gravador 

de som e anotações, devidamente autorizado por todos os respondentes. Esta 

coleta aconteceu através de contato telefônico, videoconferência ou conversa 

pessoal. O roteiro destas entrevistas possuem 25 questões cada e estão 

presente nos apêndices A e B deste trabalho. 
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Perfil dos clientes entrevistados 

Amostra Idade Sexo Estado Civil Modalidade Cliente PEA 

1 38 Feminino Casada Telefone Sim Sim 

2 24 Feminino Solteira Presencial Sim Sim 

3 42 Masculino Casado Presencial Sim Sim 

4 31 Masculino Casado Telefone Sim Sim 

5 21 Masculino Solteiro Presencial Sim Sim 

6 35 Masculino Casado Telefone Sim Sim 

7 49 Feminino Casada Presencial Sim Sim 

8 23 Feminino Solteira Presencial Sim Sim 

9 48 Masculino Solteiro Presencial Sim Sim 

10 25 Masculino Casado Presencial Sim Sim 

11 23 Masculino Solteiro Telefone Sim Sim 

12 29 Feminino Casada Presencial Sim Sim 

13 31 Masculino Solteiro Presencial Sim Sim 

14 32 Masculino Casado Presencial Sim Sim 

15 22 Feminino Solteira Videoconferência Sim Sim 

16 27 Masculino Casado Presencial Sim Sim 

17 23 Masculino Solteiro Videoconferência Sim Sim 

18 26 Feminino Casada Telefone Sim Sim 

19 25 Masculino Solteiro Telefone Sim Sim 

20 25 Feminino Solteira Telefone Sim Sim 

21 36 Feminino Casada Presencial Potencial Sim 

22 21 Masculino Solteiro Presencial Potencial Sim 

23 33 Feminino Solteira Presencial Potencial Sim 

24 36 Masculino Casado Telefone Potencial Sim 

25 21 Masculino Solteiro Telefone Potencial Sim 

 

Figura 6: Perfil dos clientes entrevistados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.1 GESTOR 

 

Também houve coleta de dados primários através de algumas entrevistas 

realizadas no local, durante o expediente da casa, em modalidade de bate 

papo informal com o gestor. Esta conversa seguiu um roteiro previamente 

elaborado pelo autor, interligando-se com assuntos abordados em entrevistas 

com os clientes, porém de uma forma mais direta. O objetivo foi justamente 

fazer um cruzamento de dados para obter maior subsídio de informações.  

Como assuntos principais fora levantado um pouco do histórico da 

empresa, principais concorrentes, andamento do mercado, planejamento para 
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o futuro, tipos de serviços oferecidos pela casa, perfil dos clientes que mais 

frequentam o estabelecimento e considerações gerais. Ao longo do estudo 

também foi dedicado um pouco tempo ao lado do gestor para entender melhor 

o funcionamento da casa, como ocorrem os pedidos, observar o atendimento 

prestado aos clientes, a fim de extrair informações e dados para utilizar no 

presente estudo. O escopo desta entrevista foi formado por 9 perguntas 

abertas, que estão presentes no apêndice C deste trabalho. 

 

3.3 MÉTODO DE COLETA DE DADOS SECUNDÁRIOS 

 

3.3.1 MÍDIA DIGITAL 

 

Para coleta de dados secundários, foram analisadas informações em mídias 

sociais e sites focados em avaliação gastronômica, como por exemplo, VEJA 

Comer & Beber, Trip Advisor, dentres outros blogs e sites especializados do 

ramo, com o objetivo de entender e analisar o que empresa e seus 

concorrentes tem divulgado na mídia e o que as pessoas escrevem a respeito. 

 

3.3.2 ESTUDO ACADÊMICO 

 

Fora usado também como fonte de pesquisa, um trabalho de conclusão 

acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande Sul, feito por um aluno 

graduando em 2009, que tinha por título “Janela do Cliente da Temakeria Sushi 

Lounge”. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os dados a seguir foram analisados com base nos relatos dos 

entrevistados, que foram segmentadas em vinte e cinco perguntas para os 

clientes e nove perguntas para o gestor, previamente elaboradas pelo autor. 

Estas perguntas estão presentes nos apêndice A, B e C deste estudo, e o 

objetivo foi identificar características do composto de marketing, bem como 

formar subsídios visando elaboração de uma matriz SWOT. As perguntas 

abordaram questões relativas ao atendimento, produto e serviços, preços e 

formas de pagamento, comunicação, localização e concorrentes. 

Estes dados foram cruzados com as informações coletadas com o gestor, 

que conversou um pouco sobre a história do local, mercado, serviços da casa, 

perfil dos clientes, pontos fortes, pontos fracos, objetivos da empresa e sobre 

prováveis concorrentes. 

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS PRIMÁRIOS 

 

4.1.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM OS CLIENTES DA TEMAKERIA 

SUSHI LOUNGE 

 

 Conhecendo o restaurante 

 

Sobre o questionamento de como conheceram a Temakeria, a maioria dos 

entrevistados respondeu que recebeu indicação de amigos ou parentes que já 

haviam visitado o local. Um segundo bloco de entrevistados informou que o 

restaurante é um ponto único de culinária japonesa de alto nível dentro do 

bairro cidade baixa. A minoria dos entrevistados informou que conheceu a 

Temakeria através da internet, através de pesquisa em sites ou mídias sociais. 

A maioria dos clientes responderam também, que preferem ir acompanhados 

ao local, preferencialmente com o parceiro ou parceira, mas que também não 

abrem mão de visitar o local entre amigos. 

Não há dúvidas que o Marketing de boca-a-boca está fortemente a favor do 

restaurante, porém este fator não pode ser o carro chefe de divulgação do 

local, pois seria muito arriscado depender apenas dos próprios clientes para 
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divulgar sua marca. Um ponto a favor da Temakeria é que, segundo resultados 

das entrevistas, ela está em um local bem centralizado na cidade, facilitando a 

locomoção, bem com a inexistência de concorrentes diretos próximos. O que 

está deixando a desejar, conforme opinião dos entrevistados é a ausência de 

um site oficial que seja constantemente atualizado, e também a falta de uma 

presença mais ostensiva em sites de relacionamento, tendo em vista que a 

maioria dos entrevistados informou que a Temakeria não possui estes canais 

atualizados, e que isto acaba não promovendo o contato direto com eles. 

 

 Atendimento 

 

Em relação ao atendimento do local, foi informado pela maioria dos 

entrevistados que os garçons são muito prestativos e dão toda atenção e 

assessoria necessária para um bom atendimento, e que isto acontece de forma 

personalizada e eficaz. Com relação aos horários de funcionamento do 

estabelecimento, na visão da maioria das pessoas entrevistadas, o mesmo 

atende bem tal necessidade. Alguns sugeriram a abertura da casa ao meio-dia 

até metade da tarde, pois trabalham próximos ao local e às vezes sentem 

vontade de almoçar nas redondezas. 

Conforme descrito acima, o atendimento da Temakeria está bem de acordo 

ou bem próximo com o que os clientes necessitam e esperam de um 

restaurante. A ideia de abertura da casa ao meio-dia também foi mencionada 

em entrevista com o gestor, confirmando a boa tendência que esta ação pode 

render ao local. 

 

 Produto e Serviço 

 

Em relação ao produto ofertado pelo restaurante, a maioria dos 

entrevistados informa que os pedidos chegam corretamente e que nunca 

tiveram problemas de receber um algo incorreto. Uma pequena parcela dos 

entrevistados informou estarem insatisfeitos com o tamanho de algumas peças 

de sushi, que acabam divergindo do tamanho padrão da maioria dos 

restaurantes. Dois dos entrevistados informaram que em dias de muito 

movimento, os combinados demoram a ser servidos na mesa. Mais de 80% 
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dos entrevistados informaram querer receber informações sobre promoções ou 

sugestões do dia, através do celular (SMS), mídias sociais ou e-mail. 

Na análise acima, o processamento de pedidos da Temakeria se mostrou 

bastante eficiente e com poucas falhas. É preciso tomar cuidado com a 

padronização das peças para não haver problemas em relação à expectativa 

do cliente com o produto final. A presença do serviço online diário é um ponto a 

ser explorado pela casa, tendo em vista a forte tendência do uso de tecnologia 

no dia-a-dia da população através dos smartphones, tablets e notebooks. 

 

 Preços e Formas de Pagamento 

 

No geral, os entrevistados afirmaram que os valores estão em conformidade 

com os praticados no mercado e que não existe uma discrepância em relação 

ao preço dos demais concorrentes se formos comparar o mesmo tipo de 

serviço. Cerca de 80% da amostra informou pesquisar previamente no 

ambiente online lugares para comer Sushi, a fim de avaliar a estrutura do local, 

valores e a opinião dos demais consumidores. Uma fatia de 60% dos 

entrevistados afirmou que já fizeram uso de cupons de desconto e que o 

utilizam sempre que possível. 

Como levantado anteriormente, é de suma importância que a Temakeria 

reorganize seu cenário digital, a fim de atender melhor seus clientes em um 

ambiente virtual. Em relação a valores, foi constatado que os mesmos estão 

dentro do esperado pelos consumidores e não impactariam o bom andamento 

do negócio. A casa também oferece todas as formas de pagamento usuais do 

mercado. 

 

 Comunicação 

 

Em relação à comunicação, a maioria dos entrevistados informou que 

poderia haver um plano de propaganda mais intenso, através da internet ou até 

mesmo das mídias escritas (jornais, revistas e demais periódicos). Grande 

parte dos entrevistados se mostrou interessada em consultar o site do local, 

porém informaram que o mesmo atualmente está fora do ar e que a página do 

Facebook não está atualizada.  
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Conforme pergunta inicial da entrevista, sobre como o entrevistado 

conheceu a Temakeria Sushi Lounge, que fazia o cliente a refletir também 

sobre a comunicação local, acabou por vezes se reforçando que a divulgação 

mais forte continua sendo através do “boca-a-boca”. Novamente os 

entrevistados comentaram sobre a facilidade de existir um catálogo online ou 

buscar maior exploração das mídias sociais e sites de compra coletiva. 

 

 Localização 

 

A maioria dos entrevistados afirmou estar bastante satisfeito com as 

instalações do local e que a estrutura do restaurante é muito aconchegante e 

propícia para um jantar a dois ou para apenas estar entre amigos. Uma 

pequena parcela afirmou que algumas vezes o local apresentou cheiro forte de 

peixe ou que estava demasiadamente escuro. Cerca de 50% das pessoas 

entrevistadas afirmaram que vão de carro ao local, 30% vão a pé, 10% vão de 

ônibus e 10% de taxi. A maioria afirmou que a centralização do 

estabelecimento ajuda bastante em relação ao tempo e praticidade para chegar 

ao local, porém dos entrevistados que vão de automóvel, acabaram 

reclamando que é complicado encontrar vaga para estacionar devido ao 

restaurante estar no eixo central da cidade baixa. Ao perguntar se o 

entrevistado gostaria de propor alguma melhora em relação ao local, não 

houve grandes manifestações, porém alguns levantaram que seria interessante 

ter um banner luminoso na calçada e que o restaurante poderia trabalhar com 

buffet ou festival (sequência de sushi). 

Com base nos dados acima, a Temakeria mostrou-se bastante forte nos 

quesitos de estrutura interna, impressionando a maioria dos entrevistados. O 

fator localização também foi levantado como decisivo na hora de escolher um 

restaurante japonês como ponto para executar tal refeição. Foi percebido que 

existe um número alto de pessoas que vão ao local de automóvel e que os 

mesmos se mostraram insatisfeitos em relação a não existência de um 

estacionamento ou de um local para estacionar o carro em segurança. Na 

visão de alguns dos entrevistados, o local também precisa de um apelo visual 

mais forte em sua fachada, pois a mesma se encontra um pouco escondida 

dentro do cenário urbano de prédios altos e antigos. 
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 Concorrentes 

 

A entrevista em profundidade também permitiu ao entrevistador elencar 

quais estabelecimentos que os clientes consideram como concorrentes diretos 

da Temakeria Sushi Lounge. Dentre eles, os que mais se repetiram foram: 

Sushi Seninha, Jappa Sushi, Temakeria e Empório Japesca, Riversides Shikki, 

Sushi Drive, Riversides Shikki Café, Gokan Sushi Lounge e Sushi by Cleber. 

No entanto estes concorrentes foram levantados de acordo com a 

percepção do consumidor, porém vale lembrar alguns não trabalharem nem no 

mesmo turno da Temakeria Sushi Lounge, como por exemplo, o Sushi Seninha 

e a Temakeria e Empório Japesca, que abrem do meio-dia até o final da tarde. 

Também não houve um critério geográfico para elencar estes players. Por fim, 

a modalidade de serviço destes restaurantes também não são totalmente 

compatíveis, pois algumas trabalham com sistema à lá carte e outras trabalham 

com sequência ou buffet, por exemplo. 

 

4.1.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM OS CLIENTES EM POTENCIAL 

 

 Conhecimento sobre o local, concorrentes e frequência de consumo 

 

A totalidade dos entrevistados informou não conhecer nenhum restaurante 

de culinária japonesa, com alto nível de diferenciação, que opera na região 

central de Porto Alegre. Também informaram que não saberiam elencar 

concorrentes diretos em regiões próximas, por não saberem como é o serviço 

casa. Três dos entrevistados informaram que vão pelo menos duas vezes ao 

mês a algum restaurante de comida japonesa e que normalmente procuram 

casas no eixo do bairro Moinhos de Vento ou perto de suas residências. As 

outras duas pessoas da amostra informaram comer comida japonesa, pelo 

menos uma vez por mês. 

 

 Atendimento 

 

Com relação ao atendimento que recebem nos lugares que frequentam, não 

houve descontentamento ou a aprovação, pois informaram que o serviço 
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prestado por outras casas está bem de acordo com o perfil do local e que 

nunca ou quase nunca tiveram algum tipo de problema. Os horários de 

atendimento atendem perfeitamente as necessidades, e as refeições acabam 

acontecendo, em sua maioria, em horários vespertinos e noturnos. 

 

 Produto e Serviço 

 

Em relação ao produto e serviço, informaram que a maioria dos locais que 

frequentam consegue entregar um produto final bastante semelhante. O que 

acaba diferenciado uma casa ou outra é a questão do restaurante conseguir 

disponibilizar variedades ou novidades para o cliente. Quatro entrevistados 

reforçaram que acham extremamente positivo quando a casa tenta surpreender 

o cliente positivamente, através de pratos novos ou se diferenciando no 

serviço, por exemplo. 

 

 Preços e Formas de Pagamento 

 

Os clientes em potencial informaram que já fizeram bastante pesquisa de 

preço antes de começar a frequentar os locais, porém com o passar do tempo 

puderam escolher seus estabelecimentos preferidos para fazer suas refeições 

e que muitas vezes o preço não conta a favor ou contra, mas sim a qualidade e 

custo benefício que lhes trará determinada refeição.  

Três dos entrevistados informaram usar sempre sites de compra coletiva ou 

emissão de cupons para garantir valores diferenciados e comer bem. 

Comentaram também que as formas de pagamento estão em conformidade 

com a maioria dos restaurantes, não fugindo do essencial e básico, que é 

cartão crédito ou débito. 

 

 Comunicação 

 

Cerca de 80% dos entrevistados afirmou que estão satisfeitos com os meios 

de comunicação da maioria dos restaurantes e que eles costumam visitar. O 

meio mais utilizado por eles é o site e as mídias sociais que local participa. 
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 Localização 

 

Como dito anteriormente, os entrevistados geralmente procuram casas no 

eixo Moinhos de Vento ou perto de suas residências, muitas vezes por terem a 

comodidade de se ter outros tipos de comércio, como por exemplo Shopping 

Centers, ou até mesmo casas noturnas perto do local. A totalidade informou 

usar o próprio automóvel para se deslocar até os locais. 

 

 Conhecimento sobre a Temakeria Sushi Lounge 

 

Quando questionados se já ouviram falar especificamente na Temakeria 

Sushi Lounge, 60% da amostra responderam que sim e 40% informou nunca 

ter ouvido falar. Dentre os que conheciam, a totalidade havia lido informações 

na internet ou ficaram sabendo através de amigos (terceiros).  

Essa fatia de 60% informou que nunca procurou a casa por já estar 

habituado a frequentar outros locais e que esta mudança de eixo poderia 

provocar uma saída da zona de conforto e possível arrependimento. No 

entanto, quando informados sobre os serviços da casa, a totalidade da amostra 

informou querer visitar assim que possível como forma de experimentar algo 

novo, e que não saia dos altos padrões de qualidade que este tipo de serviço 

requer.  

Quando questionados se existe algum diferencial mandatório para que eles 

visitassem o restaurante, foi mantida a posição de foco no serviço, variedade 

no produto e ambiente físico diferenciado.  

 

 

4.1.3 ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O GESTOR 

 

 Histórico 

 

Na entrevista com o gestor, procurou-se entender um pouco do histórico da 

empresa, que mostrou uma retrospectiva bem tímida desde que o restaurante 

tomou nova forma em meados de 2009 ainda sob os cuidados da antiga 

gestão, com a compra da antiga TMK Sushi Bar. 
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Foi constatado que desde aquela época havia uma preocupação com a 

reformulação do local, com vistas a diferenciar o ambiente, através da 

segmentação da estrutura interna. Neste cenário, o objetivo dos gestores seria 

atender diversos tipos de clientes, sejam para encontros românticos, grupos de 

amigos ou família. Também se procurou mexer nas cores do estabelecimento, 

pois o restaurante antigo era demasiadamente escuro – com paredes pretas -, 

o que afetava a satisfação do cliente em relação ao ambiente. 

Com o passar do tempo a Temakeria foi perdendo um pouco de fôlego e em 

meados de maio de 2011 passou a operar sob uma nova gestão, a fim de 

traçar rumos diferentes e se posicionar mais efetivamente no mercado de 

culinária japonesa. 

Inicialmente houve uma reformulação de equipe, contratando novos 

sushimans, garçons, hostess e funcionários terceiros. Nos primeiros meses 

houve também uma ação de mudanças em pequenos detalhes como, por 

exemplo, adoção de cardápio bilíngue para atender o segmento hoteleiro, bem 

como modificações em luminárias, disposição de móveis e decorações.  A 

partir disso começou-se a planejar o futuro para inserir o restaurante de 

maneira mais efetiva dentro da região central de Porto Alegre. 

 

 Mercado 

 

Segundo opinião do gestor, a mercado de culinária japonesa está bastante 

aquecido, e se abordado de maneira correta pode ser bem rentável. É um 

segmento onde os clientes procuram diferenciação aliado com benefícios e, 

muitas vezes, não procuram o local apenas para satisfazer uma necessidade 

fisiológica, mas sim para desfrutar de um momento relaxante, saboreando 

culinária de alto nível. No entanto também fora informando que é necessário 

tomar cuidado em relação às estratégias, pois segundo relata o gestor, hoje em 

dia há uma proliferação de comida japonesa, não só em casas específicas, 

mas em outros tipos de restaurantes e até em churrascarias. O problema desta 

situação é que se vê uma simplificação da culinária japonesa. O profissional 

tem o dever conhecer o que está fazendo, saber preparar uma diversidade de 

peixes, e se empenhar em relação à qualidade do produto final.  
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Neste cenário, o administrador informa que também não é favorável ao uso 

de cupons de desconto ou promoções agressivas, pois isto afeta o valor 

agregado que o produto possui e acaba não sendo justo para todos os clientes. 

 

 Serviços 

 

Em relação aos serviços, a casa opera com sistema a lá carte e tele 

entrega, como a maioria dos outros restaurantes. Foi salientado que, apesar de 

estar no eixo do bairro Cidade Baixa, bairro popular pelo alto índice de bares 

que ofertam bebida alcóolica e petiscos, o restaurante não possui foco para 

clientes que estão inclinados apenas em consumir bebida alcoólica. Neste 

cenário, o serviço é focado em atender clientes que buscam um momento de 

prazer, relaxamento e satisfação em relação a qualidade do produto. 

 

 Pontos fortes e pontos fracos 

 

Em relação aos pontos fortes da empresa, foi levantado que a Temakeria 

Sushi Lounge possui uma equipe diferenciada para a elaboração das peças e 

atendimento ao cliente. Existe também um controle muito rígido de compra de 

estoque para não haver qualquer tipo de desperdício ou perda de qualidade no 

produto final. O ambiente é diferenciado e pode agradar diversos gostos e 

perfis de consumidores, por possuir lounges (ambientes segmentados) que 

podem agradar casais, grupos de amigos ou famílias. A localização também foi 

considerada, por ser um possível aliado para quem não quer se deslocar para 

fora da região central da cidade por economia de tempo e custo.  

Os pontos fracos, atualmente, poderiam ser delineados pela falta de 

efetividade da divulgação da empresa no mercado, inexistência de serviço de 

manobrista ou estacionamento no local, aliado a dificuldade de conseguir 

vagas próximas ao restaurante, e também pelo baixo ticket médio. 
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 Concorrentes 

 

Em relação à concorrência foram levantados alguns concorrentes diretos 

como, por exemplo, Jappa Sushi, Gokan Sushi Lounge e Sushi by Cleber. 

Estes estabelecimentos possuem serviços semelhantes ao local 

O gestor também informa haver uma forte concorrência indireta com os 

demais estabelecimentos da cidade baixa, que acabam atraindo as pessoas 

em função do baixo custo e pela tradição do local em reunir jovens e adultos 

para encontros informais. 

 

 Objetivos 

 

Como objetivos de curto e médio prazo, a casa tem por métrica recuperar 

um mercado, que perdeu no passado em virtude de perda de desempenho de 

seus serviços, desde que reabriu as portas com o nome de Temakeria Sushi 

Lounge em 2009.  

Também está nos planos do estabelecimento captar novos clientes através 

de uma proposta de divulgação diferenciada, como base em planos de ações 

que estão em processo de consolidação.  

Foi comentado também que a casa tem a intenção de ampliar os seus 

serviços com outras modalidades de atendimento e novos horários, como 

forma de aumentar o faturamento e se inserir cada vez mais no mercado de 

culinária japonesa. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS SECUNDÁRIOS 

 

4.2.1 ANÁLISE DA MÍDIA DIGITAL 

 

Como base de pesquisa para os dados secundários, foram utilizadas 

basicamente informações oriundas das mídias online. Foi percebido que a 

Temakeria Sushi Lounge não possui controle de responder os 

questionamentos, sugestões e reclamações que são inseridos pelos clientes 

nestes tipos de veículos.  
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A página da Temakeria Sushi Lounge no Facebook conta com apenas 25 

likes, desde 4 de Junho de 2012 e não é atualizada com frequência. O site 

TripAdvisor informa que apenas 40% do público recomenda o local. No site 

Hagah, dos vinte e três comentários de clientes apenas dez possuíam 

conteúdo positivo.  

A casa também tem histórico de ter trabalhado com cupons promocionais 

para alguns combos nos sites Peixe Urbano, Grupon e SaveMe. O 

estabelecimento também está cadastrado em diversos mecanismos de buscas 

de restaurantes como, por exemplo, VEJA Comer & Beber Porto Alegre, 

República Gourmet e Guia da Semana, além dos locais acima citados. 

 

4.2.2 ANÁLISE DO TRABALHO ACADÊMICO 

 

Como fins de pesquisa visando entender um pouco mais sobre histórico da 

empresa, fora usado também um trabalho de graduação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, cujo autor procurou explorar o nível de 

satisfação dos clientes da Temakeria Sushi Lounge, que naquele período 

estava reabrindo suas portas em virtude da compra do antigo local, que atendia 

pelo nome de TMK Sushi Bar. Através das análises feitas pelo autor, foi 

possível mapear o perfil de cliente que frequentava a casa e também se 

procurou entender como o ambiente físico, iluminação, temperatura, preço, 

tipos de pratos e o som ambiente influenciavam no comportamento dos 

consumidores, por exemplo. 
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5 PLANO DE MARKETING TEMAKERIA SUSHI LOUGE 

 

5.1 RESUMO EXECUTIVO 

 

A Temakeria Sushi Lounge é um restaurante especializado na 

comercialização de comida Japonesa. 

Em busca de uma consolidação no mercado, a Temakeria, conta com nova 

direção desde Abril de 2011, objetivando conquistar a satisfação plena de 

clientes, aumentar seu ticket médio e tornar-se referência em culinária 

japonesa na região central de Porto Alegre. 

Visando atingir os objetivos propostos através da construção de uma 

vantagem ou equiparação competitiva em relação a seus concorrentes, a 

Temakeria Sushi Lounge aposta na experiência do gestor, na qualidade dos 

produtos e serviços oferecidos e na tendência do mercado gastronômico para 

ajudar na captação de clientes de todas as regiões de Porto Alegre. 

Neste cenário, percebe-se a importância de se conhecer melhor o ambiente 

que influencia na elaboração das estratégias de marketing através da análise 

dos compostos de marketing, a fim de consolidar um plano que determine 

ações que orientem os objetivos a ser alcançados. 

 

5.2  ANÁLISE DO AMBIENTE DE MARKETING 

 

5.2.1 AMBIENTE INTERNO 

 

A Temakeria Sushi Lounge está sob nova direção desde Abril de 2011, e 

desde então já vem apresentando melhoras significativas em comparação a 

gestão anterior.  

Atualmente o restaurante é administrado por um único gestor, que conta 

com uma equipe de sushimans, hostess, garçons e terceiros (motoboys e 

contador). Dentro deste escopo, o administrador executa as tarefas de análise 

de estoque, compra de matéria-prima, contratação de pessoal, planejamento 

de investimentos, marketing e coordena também os processos internos de 

atendimento a cliente, pagamento, etc. 
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Os principais produtos e serviços prestados pela Temakeria Sushi Lounge 

são: 

 Peças de Sushi e Sashimi servidos através de pratos 

personalizáveis. 

 Ambiente aconchegante e diferenciado. 

 Tele Entrega. 

 Aceita grupos entre 10 e 30 pessoas para happy hour ou 

confraternização. 

 

5.2.2 MERCADO 

 

Nos últimos anos, o brasileiro passou a comer mais fora de casa. Os gastos 

em restaurantes, lanchonetes e padarias já comprometem 25% do orçamento 

familiar, segundo pesquisa feita pelo IBGE. Esta mudança de hábito serve para 

justificar a forte tendência de aquecimento do setor.  

Este cenário reforça as informações coletadas na entrevista aplicada e nos 

indicam que temos um mercado potencial para explorar, e que Temakeria 

Sushi Lounge pode e deve aproveitar este pano de fundo para embalar suas 

ações. 

 

5.3  POSICIONAMENTO E MERCADO ALVO 

 

O restaurante deve continuar posicionando-se em ser uma opção de 

culinária japonesa de alto nível em região centralizada de Porto Alegre. 

Com base nos resultados apresentados, a Temakeria Sushi Lounge pode 

continuar focando seus esforços em atender clientes na faixa dos dezoito aos 

quarenta e cincos anos, que possuem orientação para usufruir de um ambiente 

de qualidade, com conforto e atendimento personalizado a fim de fazer suas 

refeições através de uma culinária de alto nível. 

 

5.4  MIX DE MARKETING 

 

Com relação ao Mix de Marketing, a Temakeria se enquadra nos seguintes 

parâmetros: 
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 Produto/Serviço: Estão em conformidade com mercado de maneira 

geral. Algumas peças divergem do tamanho padrão do mercado. 

 Preços: Os valores cobrados pela Temakeria não fogem da média de 

mercado. 

 Distribuição: Feita pela venda direta no restaurante ou tele entrega, 

conforme o estilo de trabalho da maioria dos restaurantes. 

 Propaganda: O Marketing principal acabando sendo feito através do 

“boca-a-boca” e por uma pequena participação em sites. Não existe 

uma estratégia consolidada divulgação da marca. 

 

5.5  CONCORRENTES 

 

A determinação dos principais concorrentes diretos da Temakeria Sushi 

Lounge foi levantada a partir das entrevistas realizadas com o gestor e clientes, 

presentes no Apêndice A e C deste trabalho. Para detalhar o nível de 

atendimento dos locais abaixo, foi feita uma pesquisa com base no material 

existente em mídias digitais, sites das próprias empresas e, em alguns casos, 

foi feita visita aos locais para experimentação do produto e serviço. 

Usando apenas um filtro inicial, foram levantados pelos clientes da 

Temakeria, concorrentes que não operam em conformidade de horários, 

serviços e estrutura do restaurante alvo deste estudo. Foram eles: Temakeria e 

Empório Japesca, Sushi Seninha e Kemono Sushi Bar, por exemplo. 

Neste cenário, serão elencados a seguir os principais concorrentes que 

competem pelo mesmo nicho de mercado ou que estão em conformidade com 

os serviços prestados pela Temakeria Sushi Lounge.  

O Jappa Sushi, no mercado desde 2009, localizado no Shopping Total, no 

bairro Floresta, o Jappa Sushi vem aumentando gradativamente sua clientela 

oferecendo qualidade dentro da culinária Japonesa Contemporânea. Em um 

ambiente descontraído, confortável e de fácil acesso a casa busca o 

aperfeiçoamento de seus serviços. Além do Buffet, o Jappa Sushi oferece 

ainda diversos pratos à la carte entre combinados de sushis e pratos 

elaborados. Através de visita ao local, foi constatado que o atendimento é 
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eficiente e atencioso, o Buffet é reposto em tempo hábil e não possui Sashimi, 

e não formou-se fila para o pagamento. Conforme informação coleta na 

entrevista, os valores não os menores do mercado para uma refeição completa, 

porém se é recompensado pela possibilidade de se comer bem. 

O Riversides Shikki Café, localizado na Padre Chagas no bairro Moinhos 

de Vento, opera com sistema de buffet, com opção de Sushi Hot e Temakis 

sendo servidos à mesa. Segundo grande parte dos entrevistados, o serviço é 

um pouco demorado e os garçons não são muito simpáticos e também 

costumam atender em ritmo acelerado, no entanto o serviço se mostrou 

eficiente. A variedade de comida é bastante ampla, inclusive com algumas 

combinações de ingredientes exclusivas deste restaurante. Foi destacado 

também pela amostra, que é mais barato do que a maioria dos concorrentes e 

o custo-benefício é alto. 

O Gokan Sushi Lounge, localizado  na rua Olavo Barreto Viana, em frente 

ao Shopping Moinhos, foi um dos locais melhores avaliados pelos 

entrevistados. O serviço é bem diferenciado e existe muita cordialidade por 

parte dos Garçons e Hostess. O Gokan funciona com  sistema de sequência 

(festival) e é bastante diversificado, com Temakis e Sushi Hot servidos à mesa. 

Há também algumas opções de pratos quentes. Em relação a valores, o 

mesmo apresentou médias acima do mercado, que estão de acordo com a 

região e com a qualidade do serviço e produto oferecidos. 

O Sushi by Cleber, localizado na Rua Des. Espiridião de Lima Medeiros, 

no bairro Três Figueiras, talvez seja o mais tradicional restaurante japonês da 

cidade com 11 anos de mercado. O ambiente é muito diferenciado e conta, por 

exemplo, com uma magnífica porta oriunda da Indonésia toda talhada a mão e 

também com salas de Tatami, além de mesas em madeira maciça com 

confortáveis cadeiras de junco combinando com uma linda decoração. Além 

disso, existem alguns relatos que o dono, Cleber Vital, sempre procura interagir 

com público para compartilhar informações sobre a culinária japonesa. 
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5.6  PÚBLICO-ALVO 

 

 

O público alvo da Temakeria é constituído por pessoas na faixa entre 

dezoito e quarenta e cinco anos, sendo estes representados por casais, grupos 

de amigos e pessoas oriundas da rede hoteleira próxima ao restaurante. 

Através das pesquisas, foi constatado que os clientes tomaram a 

decisão de ir até o local por indicações de amigos ou familiares. Alguns 

entrevistados mencionaram que foram até o local pela proximidade e uma fatia 

menor da amostragem informou que conheceu via internet, através de site de 

compras coletivas e também por reportagens de alguns periódicos online sobre 

restaurantes em Porto Alegre. 

De uma forma geral, os clientes se demonstraram bastante satisfeitos 

com o serviço no local. A maioria informou que os pedidos, em sua maioria não 

atrasam, e que os garçons são bem dispostos a explicar a diferença entre os 

pratos. Uma pequena parcela mencionou que o local possui aroma de peixe 

levemente acentuado. 

Foi averiguado também que a maioria dos clientes gostaria de buscar 

informações online sobre promoções, cardápios, sugestões ou até mesmo para 

ter um canal de comunicação com Temakeria Sushi Lounge, através de uma 

Webpage, Facebook ou Twitter. 

 

5.7  ANÁLISE SWOT 

 

A seguir é feita uma análise SWOT, verificando as oportunidades e 

ameaças existentes no mercado onde a empresa está inserida, além das 

forças e fraquezas existentes na própria empresa em questão, com base na 

entrevista em profundidade aplicada em clientes e gestor da Temakeria Sushi 

Lounge, contida nos apêndices A e B deste trabalho. 

 

 

5.7.1 FORÇAS 
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a) Boa relação qualidade/preço (custo benefício): O valor dos produtos 

oferecidos não está entre os mais caros, porém está numa faixa em que 

não traz dúvidas sobre a qualidade dos produtos e serviço. 

Considerando-se o fator localização centralizada, muitas vezes o custo 

de deslocamento pode ser excluído ou minimizado. 

b) Infraestrutura e equipe qualificada: O local possui ambiente diferenciado, 

com estrutura dividida em vários ambientes, que proporciona bem estar 

para quem busca fugir do comum. A equipe de atendimento também 

possui serviço impecável e estão sempre focados na experiência do 

cliente. 

c) Gestor com experiência de sucesso em casas do ramo: O administrador 

possui experiência em outras casas do ramo e é um ótimo aliado 

estratégico para alavancar os negócios na empresa. 

d) Gastronomia de qualidade: Na região é uma ótima opção para quem 

busca culinária saudável e alto nível. 

e)  Localização centralizada na cidade: A localização facilita o acesso da 

maioria dos clientes, e também não possui concorrentes diretos no bairro. 

 

5.7.2 FRAQUEZAS 

 

a) Ausência de estacionamento ou manobrista: O local não possui 

estacionamento ou serviço de manobrista. A região costumar ser 

bastante movimentada, sendo difícil encontrar vagas na rua. 

b) Divulgação pouco efetiva: A empresa não realizou muitas ações 

efetivas de divulgação e comunicação, tanto em meio físicos 

(periódicos) ou através da internet em mídias sociais, site e blogs. 

c) Ticket médio baixo: O restaurante, apesar de amplo e espaçoso, 

geralmente não opera em sua capacidade máxima e, por 

observação, a maioria dos clientes acabam não fugindo do básico. 

d) Está fora do eixo de bairros mais tradicionais que abrigam pessoas 

com maior poder de compra: O restaurante tem forte concorrência 
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nos demais bairros de Porto Alegre, onde já existe uma certa 

tradição para frequentadores e apreciadores da culinária japonesa. 

e) Muitos concorrentes indiretos na região central: Dentre o mercado de 

alimentação na região central, pode não ser uma opção a ser 

considerada pelos clientes, tendo em vista os valores mais elevados 

que a casa apresenta em relação aos outros estabelecimentos.  

 

5.7.3 OPORTUNIDADES 

 

a) Aumento do crédito para as classes B e C: Aumento da liberação de 

crédito para população e ascensão da classe C, como consumidores de 

produtos e serviços diferenciados. 

b) Crescente demanda por alimentos saudáveis: O hábito dos 

consumidores vem mudando ao longo da década. É perceptível o 

aumento do interesse por uma alimentação mais saudável. 

c) Mudança no comportamento da população: O estilo de vida da maioria 

das pessoas dificulta que determinadas atividades sejam feitas no lar, 

como, por exemplo, cozinhar. 

d) Globalização (Modismo): Pessoas estão mais dispostas a experimentar 

a culinária de outros países, tendo em vista o aumento da disseminação 

da cultura mundial. 

 

5.3.4 AMEAÇAS 

 

a) Muitos concorrentes diretos com suas marcas já consolidadas no 

mercado: Possível perda ou falta de ganho de Market Share para os 

principais restaurantes do setor, que estão há mais tempo no 

mercado e que já possuem a confiança dos clientes. 

b) Aumento do valor dos insumos: Devido a sazonalidade ou algum tipo 

de desastre ecológico, a empresa poderá sofrer com a escassez de 
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insumos de qualidade causando o encarecimentos da matéria-prima 

disponível. 

c) Muitos concorrentes indiretos na região: Os produtos substitutos 

podem impactar a venda de comida japonesa, por terem menor 

preço. 

d) Poucas barreiras à entrada de novos concorrentes (diretos ou 

indiretos ou mistos): Cada vez mais são abertos restaurantes ou 

pequenos estabelecimentos que servem culinária japonesa. 

 

5.8  MATRIZ SWOT 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Boa relação qualidade/preço (custo benefício) Ausência de estacionamento ou manobrista. 

Infraestrutura e equipe qualificada. Divulgação pouco efetiva. 

Gestor com experiência de sucesso em casas 

do ramo. 

Ticket médio baixo. 

Gastronomia de qualidade. Está fora do eixo de bairros mais tradicionais 

que abrigam pessoas com maior poder de 

compra. 

Localização centralizada na cidade. Muitos concorrentes indiretos na região 

central. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Aumento do crédito para as classes B e C. Muitos concorrentes diretos com suas marcas 

já consolidadas no mercado. 

Crescente demanda por alimentos saudáveis. Muitos concorrentes indiretos na região. 

Mudança no comportamento da população. 

Fácil acesso e interesse por novas culturas. Poucas barreiras à entrada de novos 

concorrentes (diretos ou indiretos ou mistos). 

 

Figura 7: Resumo da Matriz SWOT da empresa 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.9  OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Os objetivos de Marketing da Temakeria Sushi Lounge foram desenvolvidos 

a partir da análise da matriz SWOT. Estão representados a seguir: 

 

 Fortalecer a divulgação do restaurante em Porto Alegre. 

 Satisfazer plenamente as necessidades dos clientes. 

 Aumentar o ticket médio e número de clientes/dia. 

 

5.10 ESTRATÉGIAS 

 

Visando atingir os objetivos de Marketing da empresa, serão elencadas 

estratégias e ações, bem como quem ficará responsável pelo controle e 

execução das mesmas, com base nos resultadas das entrevistas aplicadas em 

clientes. 

A implementação do plano se dará pela execução das ações propostas 

para cada estratégia de marketing detalhada através dos quadros 1, 2 e 3 a 

seguir. 

O gestor será o principal responsável pelo gerenciamento e execução das 

ações planejadas para o período, conforme constam nos quadros indicados, 

reportando mensamente as atualizações para os proprietários. 
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Objetivo 1 

Fortalecer a divulgação do restaurante em Porto Alegre 

Estratégia Ação Responsável Tempo Indicador Custo 

Focar na 
divulgação 

online de seus 
produtos e 
serviços. 

Contratação de 
um funcionário 

terceirizado para 
cuidar 

diretamente da 
gestão das mídias 

sociais e da 
atualização do 

site. 

Web 
Designer 

Sempre 

Controlar 
número de 
acessos ao 

site, Likes no 
Facebook. 

De acordo 
as horas 

trabalhadas. 
Média de 

R$ 2.000,00 
/ Mês. 

Anúncio em 
portais 

especializados. 

Formar alianças 
com blogs 

focados em 
gastronomia. 

Gestor 2 anos 

Filtrar com 
blog quantos 

clicks a 
propaganda 

recebe. 

R$ 500,00 / 
Mês 

Tornar-se 
restaurante 
destaque de 
periódicos de 
Gastronomia. 

Focar na 
excelência do 

produto/serviços 
ofertado. 

Gestor 2 anos 

Ser 
restaurante 

destaque em 
Veja – Comer 

& Beber de 
Porto Alegre. 

De acordo 
as horas 

trabalhadas. 

Propaganda 
Segmentada. 

Focar na 
divulgação da 
marca também 
para a classe C. 

Gestor 1 ano 

Controlar 
através de 
ferramenta 

CRM. 

De acordo 
as horas 

trabalhadas. 

Coletar 
constantes 

feedbacks de 
clientes. 

Incluir pesquisa 
de satisfação ao 

finalizar o 
atendimento. 

Gestor 1 ano 

Controlar 
quantas 
pessoas 

fornecem o 
feedback. 

Zero 

 

Quadro 1: Estratégias e ações para o Objetivo 1 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Objetivo 2 

Satisfazer plenamente as necessidades dos clientes. 

Estratégia Ação Responsável Tempo Indicador Custo 

Conhecer 
melhor seus 
clientes em 
potencial. 

Implementação 
de sistema 
Customer 

Relationship 
Management 

(CRM). 

Gestor Sempre 
Aumento do 

banco de 
dados. 

Zero 

Disponibilizar 
estacionamento 
para clientes. 

Formas alianças 
com 

estacionamentos 
locais. 

Proprietário Sempre 
Obter 

feedback com 
clientes. 

De acordo 
com serviço 

do 
contratado. 

Programas de 
Fidelidade. 

Premiar clientes 
com descontos 

e/ou 
serviços 

adicionais pelo 
seu 

relacionamento 
com a empresa. 

Gestor 3 anos 

Controlar o 
quanto os 
clientes 

procuram o 
restaurante 

para repetir as 
refeições. 

Zero 

Padronização 
dos produtos. 

Focar na 
produção de 

acordo com os 
tamanhos e 
medidas das 

peças no 
mercado. 

Sushiman Sempre 
Obter 

feedback com 
clientes. 

Zero 

Adotar outras 
modalidades de 

serviço. 

Viabilizar 
serviços de 
Buffet ou 
sequência 

(festival) de 
Sushi. 

Gestor Sempre Faturamento. 

De acordo 
com o custo 

dos 
insumos. 

Viabilizar 
pedidos Online. 

Disponibilizar no 
site da empresa 
a possibilidade 

de o cliente fazer 
sua encomenda 

via chat. 

Webdesigner Sempre Faturamento 

De acordo 
com as 
horas 

trabalhadas. 

 

Quadro 2: Estratégias e ações para o Objetivo 2 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Objetivo 3 

Aumentar o ticket médio e número de clientes/dia. 

Estratégia Ação Responsável Tempo Indicador Custo 

Disponibilizar 
promoções 
específicas. 

Promover 
combos 

promocionais de 
acordo com o dia 

da semana ou 
horário 

determinado. 

Gestor Sempre Faturamento Zero 

Focar em 
Happy Hour 

para empresas 
de pequeno 

porte. 

Desenvolver 
preços 

promocionais 
para grupos de 

15 a 20 pessoas. 

Gestor Sempre Ticket Médio. Zero 

Firmar 
estratégias 

sólidas com os 
hotéis da 
região. 

Buscar 
diferenciais para 

o público 
hoteleiro da 

região. 

Proprietário Sempre Faturamento. 

De acordo 
com o 
acerto 
entre o 

restaurante 
e Hotel. 

Buscar novos 
horários de 

atendimento. 

Abrir o 
restaurante 
também ao 
meio-dia. 

Gestor Sempre Faturamento 

De acordo 
com as 
horas 

trabalhadas 
e com o 
aumento 
do custo 

fixo. 

Realizar 
eventos fora 

casa. 

Disponibilizar 
equipe para 

formatação de 
eventos fora da 

casa. 

Gestor Sempre Faturamento 

De acordo 
com as 
horas 

trabalhadas 
para 

definição 
do projeto 

e 
contratação 

de 
terceiros. 

 

Quadro 3: Estratégias e ações para o Objetivo 3 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.11 AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS RESULTADOS 

 

O Plano de Marketing será controlado a partir de um cronograma, conforme 

datas previstas nos quadros 1, 2 e 3 deste estudo. Este controle será realizado 

diretamente pelo gestor da empresa, que se encarregará de garantir o 

cumprimento dos prazos e disponibilidade de orçamento. 

O controle de resultados iniciará a partir da implementação do plano. Este 

processo poderá ser feito a partir de métricas simples, tais como o número de 

novos clientes por mês, visitas no website e faturamento, por exemplo. 

A partir da implementação do sistema de métricas, todos os componentes 

do plano poderão ser mensurados, e ao final deste processo deverá ser 

realizado um resumo geral dos resultados obtidos. É importante salientar que 

os ajustes deverão ser realizados nesta etapa, para definir quais itens do plano 

de ação deverão ser mantidos até a próxima etapa. 

Desta maneira, será possível determinar o grau de sucesso da implantação 

do plano de marketing, sendo fundamental acompanhar o desenvolvimento das 

tarefas propostas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor terciário de nossa economia, o qual está inserido a Temakeria Sushi 

Lounge, se mostra bastante concorrido, e não abre brechas para empresas que 

queira entregam seu serviço ou produto de maneira mediana, como mostraram 

as pesquisas realizadas neste estudo. A existência de diversos concorrentes 

no mercado acaba forçando que as organizações planejem cada vez mais suas 

ações e estejam constantemente se atualizando e buscando algum tipo de 

diferenciação perante os outros. 

Nesta ótica, o presente estudo teve como objetivo a elaboração de um 

Plano de Marketing a fim de prover uma reflexão sobre o modelo de negócio 

adotado pela Temakeria Sushi Lounge. Para tal, os conhecimentos de 

Marketing adquiridos ao longo do curso de graduação e leitura de biografias 

especializadas, foram fundamentais para a efetivação deste trabalho. 

Através das análises buscadas nas entrevistas, procurou-se identificar as 

principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A partir desta análise 

situacional, foram estipulados os objetivos, estratégias e planos de ação, 

concebidos como objeto final deste estudo. 

Conforme objetivos previamente estipulados para este trabalho, que faziam 

alusão a uma melhor estratégia de divulgação da marca, aumento do ticket 

médio e a busca pela satisfação plena da maioria dos clientes foi constatado 

que existe uma grande oportunidade de melhoria, buscando atingir estas 

metas. 

Em relação aos principais resultados da pesquisa, entendeu-se que existe 

uma necessidade de se mostrar mais para os clientes, pois a maioria dos 

entrevistados relatou que conheceu a casa através de amigos e parentes, e 

não por uma ação publicitária da casa, por exemplo.  

O atendimento da empresa apresentou-se bastante diferenciado e a maioria 

dos clientes informou ter sido bem atendido e que o restaurante ficou de acordo 

ou superou as expectativas iniciais. 

Em relação ao produto/serviço da casa, houve uma aceitação muito boa por 

quase a totalidade dos entrevistados, salvo algumas ressalvas que surgiram 

em relação ao tamanho de algumas peças no local. 
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Os preços e formas de pagamento ficaram de acordo com o esperado e não 

saíram do padrão de mercado, conforme informação dos entrevistados. 

O item que ficou mais evidenciado com ponto de melhoria, pela totalidade 

dos entrevistados, foi em relação à estratégia comunicação da casa que 

atualmente não está em conformidade com a maioria dos restaurantes do 

ramo. Foi constatada a necessidade de haver um esforço adicional para 

atender os clientes que buscam informações em mídias digitais, sites ou blogs 

do ramo.  

Este cenário gera uma série de implicações gerenciais. Dentre elas, o 

administrador do local poderia minimizar a falta de proximidade e controle com 

os clientes através de um simples programa CRM ou pela própria internet, que 

tem se mostrado uma aliada fundamental para efetivar este tipo de ação, por 

exemplo. 

Como sugestão para suprir a falta ou ineficiência de divulgação do 

restaurante, poderia haver uma segmentação em relação ao plano de 

propaganda que o restaurante fará, pois por ele estar situado em uma região 

predominantemente de classes B e C, seria interessante montar campanha 

publicitária para atingir este de público também.  

Como forma de ampliar seus produtos, surgiu também uma necessidade de 

trabalhar com outros tipos de serviços como, por exemplo, a modalidade de 

buffet ou festival, abrir a casa nos horários de almoço, possuir estacionamento 

ou manobrista, e também disponibilizar aos clientes a opção de efetuar o 

pedido pela internet e receber em casa, por exemplo.  

Também foram elencadas algumas ações para que a empresa possa 

alavancar resultados mais efetivos juntos aos clientes. Assim sendo, como 

sugestão, o restaurante, que possui um porte bem considerável para região, 

poderia firmar alianças estratégicas com parceiros, hotéis da região e 

fornecedores, para disponibilizar diferenciais aos clientes e por consequência 

aumentar seu faturamento. Além disso, não se descarta a ideia de a empresa 

trabalhar com um produto ampliado como, por exemplo, a possibilidade de 

levar a Temakeria para locais onde estejam se realizando festas ou eventos, 

para que as pessoas conheçam melhor o trabalho dos sushimans e que por 

este motivo queiram conhecer o local também. 
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Como indicadores de desempenho para estas ações, pode-se usar a 

variação do faturamento da empresa, número de acessos aos websites e 

mídias sociais como também aumento do banco dados da ferramenta CRM. O 

principal controlador e responsável por controlar estas ações seria o 

administrador. 

Não obstante a pesquisa ser um estudo de caso único, alguns aspectos 

referentes às suas limitações também são importantes de serem colocados. 

Primeiro que o segmento escolhido para a pesquisa é um setor extremamente 

grande, e possui uma riqueza de informações e dados, o que possibilita uma 

série de análises. Se a pesquisa chegasse este nível de abrangência, tanto a 

nível quantitativo como qualitativo, seria um estudo interminável, e o objetivo 

deste trabalho não era este. 

De uma forma geral, os objetivos primários deste estudo foram 

concretizados, uma vez que feita a reflexão necessária, o plano de marketing 

proporciona a possibilidade de a empresa utilizar estratégias descritas para que 

sejam aproveitadas da melhor maneira possível, em consonância com as 

oportunidades existentes no mercado.  

Espera-se que este planejamento esteja de acordo com as expectativas da 

empresa de se tornar referência de culinária japonesa na região central da 

cidade, de prospectar mais clientes e de aumentar seu ticket médio. Porém, é 

importante ressaltar que o Plano de Marketing não visa à comodidade, pois 

será sempre necessário adaptar-se aos ambientes organizações, que estão em 

constante mudança. Assim sendo, é muito importante que o mesmo seja 

revisado e adaptado de tempos em tempos, conforme atualização da realidade 

da empresa.  

Acredita-se também que o presente estudo se moldou para ser um plano 

factível e desafiador. Por este motivo, espera-se que o mesmo seja colocado 

em prática pelo gestor, inspirando também novas ideias para obtenção de 

melhores resultados ao longo dos próximos anos. Além disso, não há dúvidas 

que o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa serviu de grande valia como 

forma de consolidar o aprendizado do autor. 
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APÊNDICE A – PESQUISA COM CLIENTES DA TEMAKERIA SUSHI 

LOUNGE 

 

1) Como conheceu a Temakeria Sushi Lounge? 

2) Normalmente você vai acompanhado ou sozinho ao local? 

 

ATENDIMENTO 

 

3) Os garçons/hostess atenderam seus pedidos com rapidez e agilidade? 

4) Você recebeu atendimento personalizado? 

5) O horário da casa atende suas expectativas? 

6) Você de contribuiria com feedbacks, respondendo a um questionário ao 

final de uma refeição ou pedido se fosse solicitado? 

7) Em geral, está satisfeito com o atendimento da Temakeria Sushi 

Lounge? 

 

PRODUTO/SERVIÇO 

 

8) Sempre recebeu o produto/serviço de acordo desejado? 

9) Quando sente vontade de comer comida japonesa, com que frequência 

você visita a Temakeria? 

10) Gostaria de receber sugestões de prato do dia ou promoções? 

11) Os pedidos são servidos em tempo ou demoram um pouco? 

12) Em geral, está satisfeito com os produtos/serviços oferecidos? 

 

PREÇO/FORMAS DE PAGAMENTO 

 

13) Acredita que a Temakeria Sushi Lounge está disponibilizando as formas 

de pagamento mais usuais do mercado? 

14) Costuma pesquisar valores antes de sair para comer comida japonesa? 

15) Acredita que os preços praticados pelo restaurante estejam de acordo 

com a realidade? 

16) Em geral, está satisfeito com os preços/formas de pagamento 

disponibilizados pela casa? 
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COMUNICAÇÃO 

 

17) Acredita que os meios de comunicação utilizados pela Temakeria são 

suficientes? 

18) Costuma consultar o site da Temakeria? Considera as informações do 

mesmo suficientes? 

19) Em geral, está satisfeito com as formas de comunicação 

disponibilizadas pela Temakeria Sushi Lounge? 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

20) O ambiente do restaurante é acolhedor? 

21) Costuma ir como para o restaurante? 

22) Está satisfeito com a localização? 

23) Que melhorias você sugere para a Temakeria? 

24) Você teria algo a acrescentar como ponto positivo ou negativo a fim de 

melhorar o trabalho da empresa? 

 

CONCORRENTES 

 

25) Quem você considera os principais concorrentes da Temakeria Sushi 

Lounge? 

 

PERFIL 

 

Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) 

Estado Civil: 

Idade: 

Economicamente Ativo: Sim ( ) Não ( ) 

Nome: 

Você autoriza a divulgação destas informações em trabalho acadêmico? 

Sim ( ) Não ( ) 
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APÊNDICE B – PESQUISA COM CLIENTES EM POTENCIAL DA 

TEMAKERIA SUSHI LOUNGE 

 

1) Você conhece algum restaurante que oferece culinária japonesa de alto 

nível na região central da cidade? Com que frequência você procura 

restaurantes japoneses e em que ocasiões? 

 

ATENDIMENTO (Com relação aos locais frequentados) 

 

2) Os garçons/hostess costumam atender seus pedidos com rapidez e 

agilidade? 

3) Você recebe atendimento personalizado? 

4) O horário destes estabelecimentos atendem suas expectativas e 

necessidades? 

5) Em geral, está satisfeito com o atendimento você recebe nestes locais ou 

gostaria de ponderar alguma situação? 

 

PRODUTO/SERVIÇO (Com relação aos locais frequentados) 

 

6) Sempre recebe o produto de acordo com o solicitado? 

7) Você recebe sugestões de prato do dia ou promoções? 

8) Os pedidos são servidos em tempo ou demoram muito? 

9) Em geral, está satisfeito com os produtos/serviços oferecidos nestes 

restaurantes? 

 

PREÇO/FORMAS DE PAGAMENTO (Com relação aos locais frequentados) 

 

10) Acredita que os locais que você frequenta estão em conformidade com 

formas de pagamento mais usuais do mercado? 

11) Costuma pesquisar valores antes de sair para comer comida japonesa? 

12) Acredita que os preços praticados por estes restaurantes estejam de 

acordo com a realidade do mercado? 

13) Em geral, está satisfeito com os preços/formas de pagamento 

disponibilizados por estes locais? 
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COMUNICAÇÃO (Com relação aos locais frequentados) 

 

17) Acredita que os meios de comunicação utilizados por estes locais são 

suficientes? 

18) Costuma visitar sites ou mídias sociais destes restaurantes? Considera 

que as informações destas mídias são suficientes para sanar suas dúvidas? 

19) Em geral, está satisfeito com as formas de comunicação 

disponibilizadas por estes locais? 

 

LOCALIZAÇÃO (Com relação aos locais frequentados) 

 

20) O ambiente destes locais são aconchegantes e acolhedores? 

21) Costuma ir com que meio de transporte para o restaurante? 

22) Está satisfeito com a localização destes locais? 

 

RESTAURANTE OBJETO DESTE ESTUDO 

 

23) Você já ouviu falar na Temakeria Sushi Lounge? 

24) Já pensou em visitar o local para entender e conhecer o local? 

25) O que faria você visitar o estabelecimento? 

 

CONCORRENTES 

 

26) Você poderia citar quais são os restaurante que mais frequenta? 

 

PERFIL 

Gênero: Feminino ( ) Masculino ( ) 

Estado Civil: 

Idade: 

Economicamente Ativo: Sim ( ) Não ( ) 

Nome: 

Você autoriza a divulgação destas informações em trabalho acadêmico? 

Sim ( ) Não ( ) 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GESTOR 

 
 

1) Histórico da empresa. 

2) Como está o mercado de comida japonesa? 

4) Quem são os principais concorrentes? 

5) Que tipo serviços são oferecidos na casa? 

6) Perfil dos clientes. 

7) Quais são os pontos fortes e fracos da empresa? 

8) Principais objetivos da empresa. 

9) Considerações importantes sobre o mercado no qual a empresa está 

inserida. 

 


