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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar as diferenças entre as estratégias 
de marketing das pizzarias próximas a FAESP – Faculdade Anchieta de Ensino 
Superior do Paraná. O estudo foi realizado em duas pizzarias que se localizam na 
mesma rua de endereço da Faculdade. A Pizzaria Dom Capone e a Pizzaria Viana 
estão, portanto, localizadas na Cidade Industrial de Curitiba, Estado do Paraná. Os 
resultados encontrados mostraram que apesar de as duas empresas apresentarem 
características diferentes em relação ao salão comercial, as demais estratégias são 
muito semelhantes priorizando a qualidade e a variedade do produto.  
  
Palavras-Chave: Estratégias de Marketing. Pizzarias. Diferencial competitivo.  
 
Abstract: This study aims to identify the differences between the marketing 
strategies of the pizzerias nearby FAESP - Anchieta School of Paraná Higher 
Education. The study was conducted in two pizzerias are located on the same street 
address of the Faculty. The Pizzeria Don Capone and Viana Pizzeria are therefore 
located in the Industrial City of Curitiba, State of Parana. The results showed that 
although the two companies have different characteristics to the commercial area, 
the other strategies are very similar prioritizing the quality and variety of the product. 
 
Key-words: Marketing strategies. Pizzerias. Competitive edge. 
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1. INTRODUÇÃO 

Curitiba é um dos mais importantes pólos industriais do Brasil, e oferece uma 

excelente qualidade de vida, com cerca de 173 mil habitantes destaca o seu 

desenvolvimento urbanismo, geração de empregos e renda. 

De acordo com a pesquisa realizada no site www.agenciacuritiba.com.br, a Cidade 

Industrial de Curitiba é um bairro de grande concentração de tecnologia, produtos 

estratégicos e empregos de alta qualificação. Atualmente estão instaladas 7.991 

empresas, sendo: 1.713 indústrias, 3.712 comércios e 2.515 serviços. 

Estas empresas geram formalmente um valor aproximado de 28 mil empregos 

diretos e 79 mil empregos indiretos. O bairro CIC tem vários estabelecimentos de 

lazer, esportes, praças e a gastronomia é bastante procurada pelos moradores que 

buscam qualidade, preço e lazer sem sair do bairro. Os grandes destaques do bairro 

são os bares, pizzarias, sorveterias, distribuidoras, casas de lanches e restaurantes. 

Os clientes cada vez mais exigentes buscam juntar a satisfação de comer bem com 

o lazer e descontração dos ambientes, a diversidade das pequenas empresas do 

ramo alimentício vem crescendo e com isso os empresários estão usando 

estratégias de marketing para se destacar dentre o mercado e obter as melhores 

oportunidades para o seu negocio. As pizzarias dentre os vários estabelecimentos 

da gastronomia vem expandindo em quase todas as regiões do Brasil, a pizzaria é 

normalmente um estabelecimento caracterizado como restaurante, cuja 

especialidade é a venda de pizzas ou demais tipos de massas, também costuma 

oferecer serviço de entrega em domicílio. A pizza é conhecida quase no mundo 

inteiro, mas nem na Itália é tão popular quanto no Brasil. Gostosa, fácil de preparar, 

barata e com grande variedade de sabores, é um dos pratos mais procurados no 

país. Neste setor gastronômico encontram-se empresas que oferecem ao mercado 

um produto de grande aceitação por ser um prato apreciado em todas as classes 

sociais, e por isso justifica-se a grande expansão das pizzarias. 

http://www.agenciacuritiba.com.br/
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Devido à grande similaridade das pizzarias da região sentiu-se a necessidade de 

realizar uma pesquisa de marketing sobre duas pizzarias escolhidas pelos 

consumidores.  

As empresas em que foram desenvolvidos esses estudos chamam-se Pizzaria Dom 

Capone e Pizzaria Viana, estão localizadas próximas a FAESP (Faculdade de 

Ensino Superior do Paraná), na Cidade Industrial de Curitiba. 

O processo metodológico utilizado para esta pesquisa consiste primeiramente em 

um questionário desenvolvido com perguntas abertas e fechadas, com o objetivo de 

coletar dados para fazer uma análise qualitativa das respostas sobre as estratégias 

de marketing das pizzarias. Estes questionários foram aplicados no dia 01/09/2014 

nas salas do 4º, 5º e 7º período de administração da FAESP (Faculdade Anchieta de 

Ensino Superior do Paraná), aonde os professores Osmir Tadeu de Aguiar e 

Sebastião Gerson Ortega respectivamente autorizaram a aplicação para os alunos 

presentes. 

Através dos 70 questionários, selecionamos as duas pizzarias preferidas pelos 

respondentes que é a questão 1, sendo escolhida em primeiro lugar com 54% a 

pizzaria Viana, em segundo lugar com 44% a pizzaria Dom Capone e 2% 

escolheram outras pizzarias. Após esta analise foram descartados 14% dos 

questionários por estarem incompletos somando 59 questionários avaliados.  Com a 

apresentação das respostas, foi realizada uma análise consolidada dos dados 

coletados e feita uma analise comparativa entre as pizzarias escolhidas, visando 

explorar e atender os objetivos traçados para o presente estudo. 

O objetivo da elaboração desta pesquisa foi alcançado. Os comparativos entre as 

empresas foram realizados de acordo com as respostas dos proprietários também 

foram feitos mapeamentos das estratégicas de marketing através das perguntas que 

foram direcionadas aos clientes através dos 4 P’s. Foram feita duas tabelas para 

diferenciar os pontos fortes e fracos que relacionam bem estas características, esse 

estudo vai servir de referencia para os empresários entrantes e os já existentes no 

ramo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARKETING 

O marketing busca identificar ou criar ideias através das necessidades individuais ou 

organizacionais colocando no mercado produtos e serviços que satisfaçam o 

consumidor e seus objetivos. O marketing tem uma área de atuação muito ampla ele 

começa muito antes da fabricação do produto e continuam muito depois da sua 

venda, várias ferramentas foram criadas para o desenvolvimento de suas análises. 

Segundo Cobra (1992, p.34) “Marketing é o processo de pensamento e execução 

desde a concepção, apreçamento, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e 

serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. 

O composto de marketing ou marketing mix possui quatro elementos que compõem 

qualquer estratégia de marketing e são chamados também de 4P’s, são constituídos 

pelo produto, praça ou ponto de venda, preço e promoção. Produto é o processo 

que define os produtos ou serviços a serem oferecidos ao mercado, a praça 

representa a logística de distribuição, já o preço é um processo de cálculos ligados a 

finanças é o quanto será cobrado do cliente e por fim a promoção que corresponde 

às atividades de comunicação e divulgação dos produtos ou serviços geralmente 

para alavancar as vendas.   

Conforme Kotler (1998, pag. 97) “composto de marketing é o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo”. 

2.2  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

O objetivo da segmentação de mercado é identificar diferentes grupos de 

consumidores que tenham necessidades homogenias, separando-os em conjuntos 

para facilitar a escolha do que melhor se encaixa sem perder esforços, se realizado 
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isso como consequência a empresa aumentará sua base de consumidores e 

incrementará as receitas e lucros. 

Já Barroso (2000, pag. 20) sustenta que “visto sob o aspecto estratégico, o objetivo 

da segmentação é analisar mercados, encontrar nichos e oportunidades e capitalizar 

por meio de uma posição competitiva superior”. 

O processo administrativo de marketing sofre uma forte influencia da segmentação 

de mercado, esse processo consiste em quatro etapas: 

• Analisar as oportunidades de marketing; 

• Selecionar os mercados-alvos; 

• Desenvolver o composto de marketing; 

• Gerenciar o esforço de marketing. 

Nenhum produto ou mercado dura para sempre, é preciso então identificar novas 

oportunidades, pesquisar informações, desejos, necessidades, hábitos, e também os 

ambientes internos e externos. 

As empresas devem estudar o mercado e escolher os segmentos que melhor servir 

para atender com igualdade todos os clientes de forma satisfatória, para chegar a 

esse objetivo é preciso medir e fazer previsões da demanda, e analisar o que é mais 

vantajoso em relação aos concorrentes. 

É necessário planejar o composto de marketing (produto, preço, praça e promoção), 

essas variáveis ajudam a empresa entender o que deseja o mercado-alvo.  

É planejar, organizar e controlar programas de marketing eficientes e eficazes, para 

concentrar esforços levando em conta seus recursos e sua posição relativa diante 

seus concorrentes. 

Barroso (2000, apud KOTLER e ARMSTRONG, 1993, pag. 8) definem administração 

de marketing como “análise, planejamento, implementação e controle de programas 
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destinados a criar, desenvolver e manter trocas com o mercado-alvo, com propósito 

de atingir os objetivos da organização”. 

A diferenciação do produto provoca a abordagem de marketing, isso tem que 

acontecer para aquecer o mercado, antigamente se produzia somente um produto 

forçando a compra, com isso pelo fato dos produtos serem quase semelhantes à 

concorrência se tornou quase perfeita por ter o controle dos preços. 

Algumas empresas perceberam que diferenciar produtos daria a eles maior 

competitividade. Com essa nova visão vários produtos surgiram basicamente com 

características iguais, de acordo com Barroso (2000, pag. 31) “Tais diferenciações 

não eram baseadas em diferencias de preferências de segmentos de mercado. A 

evolução, em favor do consumidor, veio com a ideia de segmentar os mercados, 

com base em grupos distintos de clientes e não explorando as possibilidades de 

diferenças de produtos”. 

A diferenciação pode ser através da embalagem, propaganda e promoção, também 

existem outros aspectos que influenciam como o veículo de propaganda, da 

mensagem de vendas, do desenho da embalagem ou da localização do ponto-de-

venda. 

A segmentação de mercado contribui ao marketing de várias formas, e duas delas 

atendem as áreas estratégicas e operacionais. Para entender melhor a questão, um 

só produto não satisfaz todos os consumidores porque as necessidades dos clientes 

são variadas, e poucas empresas conseguem distribuir uma quantidade de produtos 

diferenciados a eles. 

 

Antigamente não existia uma gama grande de produtos, os clientes se contentavam 

com poucos tipos de produtos, nos dias atuais esse mercado-alvo requer um pouco 

mais de atenção, isso leva a empresa se destacar e consequentemente ganhar 

mercado em relação aos seus concorrentes.  
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De acordo com Barroso (2000, pag. 17) “Assim, concorrentes de todos os 

lados estão procurando servir novos mercados, diferenciando seu produto 

ou serviço. Como esta fora de questão contemplar todos com um único 

produto, o marketing deve cultivar grupos clientes com necessidades 

compatíveis com que a empresa pode oferecer”. 

Para chegar aos objetivos empresariais temos que priorizar e determinar as 

necessidades e os desejos dos mercados-alvo, para satisfazer o cliente melhor que 

os concorrentes. Enfatiza Barroso (2000, pag. 17) “Os mercados-alvo são conjuntos 

de consumidores com preferências, motivos, necessidades e especificações 

diversas e que, apenas por acidente, venham a ser semelhantes”. 

2.3 PLANO DE MARKETING 

O plano de marketing busca as melhores oportunidades de negócios para a 

empresa. Identifica os mercados desejados e mostra como se manter com sucesso 

no mercado. É uma ferramenta de comunicação, pois envolve todas as partes da 

empresa, pois todos contribuem para o sucesso. 

Efetivamente, o plano de marketing é a base na qual os outros planos da 

empresa devem estar montados; define as metas, princípios, procedimentos 

e métodos que determinam o futuro; é efetivo, desde que envolva um 

compromisso por parte de todos os que contribuem para o sucesso, do 

presidente ao funcionário da expedição e embalagem, e à medida também 

que ele esteja atualizado com o sempre mutável meio ambiente 

mercadológico (COBRA, 1992, p.88). 

O planejamento de marketing é uma parte importante de um plano empresarial, pois 

envolve um planejamento global da empresa. Em curto prazo de tempo, o plano de 

marketing detalha o que a empresa vai fazer em um prazo de doze meses. 

De acordo com Westwood (1996, p.2) “Os planos de curto prazo são produzidos 

com muito mais detalhes do que os outros tipos de plano. Eles também podem ser 

revistos dentro do ano, se necessário”. 
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Objetivo de marketing é o que a empresa deseja conseguir com seu produto dentro 

do seu mercado, assim está ligado em quais produtos vender e em quais mercados 

atingir. 

Os objetivos de marketing devem ser definíveis e questionáveis de forma 

que haja um alvo atingível para qual se possa mirar. Eles devem ser 

definidos de tal forma que, quando o plano de marketing for implementado, 

o desempenho de fato possa ser comparado com o objetivo (WESTWOOD, 

1996, p.114). 

É importante saber que objetivos não alcançados, podem prejudicar a empresa, pois 

isso coloca-se bases descrevendo os caminhos para se alcançar esse objetivo, as 

estratégias. 

Segundo Cobra (1992, p.81) “Há diversos tipos de objetivos estratégicos a serem 

perseguidos, a curto, médio e longo prazo: lucratividade, produtividade, excelência, 

participação de mercado, penetração de mercado, volume de vendas etc”. 

Estratégia é a maneira de como atingir os objetivos de marketing. Essas estratégias 

são os métodos que são escolhidos para atingir os objetivos de marketing em um 

prazo de tempo. 

De acordo com Westwood (1996, p.140) “é possível estreitar o numero de 

alternativas considerando-se apenas as estratégias que ofereçam a maior chance de 

sucesso. Todas as estratégias devem ter consistência em relação umas as outras e 

com os objetivos que se espera que atinjam”. 

Para formular as estratégias, a empresa verifica se a recursos disponíveis para 

poder colocá-las em prática, pois busca com essas estratégias vantagens em 

relação aos seus concorrentes e sucesso. 
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De acordo com Cobra (1992, p.82) “O melhor custo leva ao melhor preço, assim 

como a diferenciação retarda a ação de concorrência em seu negócio, sobretudo se 

ele estiver firmemente consolidado em poucos segmentos”. 

Plano de distribuição são os canais de marketing que são usados na distribuição do 

seu produto ou serviço. Esses canais de distribuição fazem parte do plano de 

marketing de uma empresa. 

Em muitas empresas, a distribuição é tão importante que há também um 

plano de distribuição distinto dentro do plano corporativo. A distribuição 

física de bens é apenas um aspecto da distribuição enquanto definido pelos 

planejadores de marketing (WESTWOOD, 1996, P.165). 

Os canais de distribuição são os intermediários entre a empresa e o consumidor, 

sua função básica é dar fluxo aos produtos ou serviços. De acordo com COBRA 

(1992, p.491) “Por que as empresas usam canais para escoar sua produção? Elas 

os usam, sobretudo porque fica muito difícil em alguns tipos de negocio possuir uma 

estrutura suficiente ampla para poder atender em todos os mercados a todos os 

possíveis clientes ou consumidores”. 

A propaganda serve para informar, convencer o cliente. Normalmente a propaganda 

é utilizada para lançar novos produtos ou serviços, promover promoções etc. 

Quando é usada a mídia para atrair a atenção para a empresa, é importante saber 

que os meios de comunicação devem ser direcionados para seus clientes. 

A propaganda é cara e deve ser usada como uma parte integrante do todo o 

esforço do marketing. Ela precisa ser encaminhada efetivamente. Não 

existe fundamento em se fazer a propaganda em rede nacional de televisão 

de um lava – rápido de automóveis local. Isso é obvio, mas há muitas 

armadilhas que não são tão obvias (WESTWOOD, 1996, pag.2). 
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2.4   MARKETING DE SERVIÇOS 

Quando abordado o assunto de serviços em marketing é importante entender as 

características ofertadas que diferem do marketing do produto que se divide como 

Bens tangíveis acompanhados de serviço que são aqueles acompanhados além do 

produto vêm com um serviço para enriquecer seu apelo de consumo, por exemplo, 

um automóvel quanto mais sofisticado tecnologicamente mais suas vendas 

dependem de serviços, os híbridos que são tanto produto como serviço são 

vendidos de maneira igual e em conjunto. Os restaurantes escolhidos tanto pelo seu 

alimento quanto pelos seus serviços adicionais, o serviço principal acompanhados 

de bens e serviços secundários que é quando se tem um serviço principal e junto 

com ele são acompanhados de outros serviços chamados secundários. Um exemplo 

são os passageiros de linhas aéreas que além do serviço de transporte também 

recebem bebidas, alimentos e uma revista de bordo, também somente o serviço que 

é quando a oferta consiste pura e simplesmente um serviço. Um exemplo são os 

médicos, massagistas, advogados e muitos outros. 

Com isso o marketing de serviço visa criar e controlar medidas para servir a 

demanda atendendo desejos e necessidades dos clientes e usuários com 

satisfação. Os serviços podem ser divididos em quatro características que são a 

Intangibilidade que são aqueles que não podem ser vistos, provados, sentidos ou 

ouvidos e não se pode prever o resultado. Enquanto o marketing do produto busca 

ideias mais ligadas a serviço, o marketing de serviço cria estratégias tangíveis como 

localização no caso de bancos, escritórios, postos de serviços, funcionários de 

bancos que devem ser suficientes para atender os clientes, equipamentos como 

copiadoras e computadores, materiais de comunicação com textos e fotos que 

devem sugerir eficiência e rapidez, e por ultimo o preço que deve criar benefícios 

monetários para o cliente, com a inseparabilidade os serviços normalmente são 

produzidos e consumidos simultaneamente e como o cliente esta sempre presente 

torna-se uma característica especial do marketing de serviço, a variabilidade dos 

serviços são altamente variáveis, por exemplo, um médico pode ser muito gentil, já 

outro pode ser rude e insensível. 
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As empresas de serviços devem cada vês mais investir em treinamentos e seleção 

criando processos para equalizar os prestadores. A perecibilidade que são os 

serviços que não podem ser estocados são adquiridos e têm prazo e horários 

limitados um exemplo é ao se faltar uma consulta médica que pode ser cobrada 

quando não se comparece na hora marcada, com o crescimento do setor de 

serviços na economia os serviços se tornaram a melhor maneira de diferenciar e 

valorizar o produto e isto se faz mediante alguns serviços como entregas, 

assistências, garantias, seguros, créditos, distribuição, informações, etc. 

Todo negocio, esteja ele envolvido na venda de serviços ou de produtos, 

seja com ou sem fins lucrativos, precisa desenvolver o produto ou serviço, 

atribuir-lhe um preço, levá-lo até os usuários e estimular a demanda no 

mercado por meio da comunicação – as tarefas básicas do marketing. Só 

recentemente, entretanto, foi que as empresas de serviços e as 

organizações sem fins lucrativos reconheceram que o marketing constitui 

uma atividade imprescindível a qualquer tipo de negocio (Semenik e 

Bamossy, 1995, pag.730). 

2.5  MARKETING GASTRONÔMICO 

Com a evolução da gastronomia as empresas do ramo alimentício sentiram a 

necessidades de se especializarem constantemente para oferecer melhores 

produtos e serviços. 

Os clientes estão mais exigentes e procuram avaliar estritamente comida e bebidas 

usando os seguintes critérios intrínsecos ao produto: sabor, aroma, padronização, 

temperatura, tempo de preparo e serviço, criatividade, apresentação, preço e 

higiene. De acordo com Maricato (2004, pag. 90) “a higiene dos estabelecimentos é 

fundamental e é considerada uma obviedade, especialmente na cozinha e no 

atendimento. A limpeza é a condição básica de qualquer negócio ligado a comida, 

bebidas e responsabilidade direta do empresário. Deve ser mantida no salão, no bar, 

na cozinha, no depósito, nos alimentos, nas bebidas, nos funcionários, em todos os 

detalhes”. Esses critérios bem atendidos são reflexos de uma boa ação de 

marketing. 
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Quando se trata de alimentos, uma vez preparado, servido e vendido, o cliente ao 

voltar e consumir novamente deseja as mesmas características da vez passada. Os 

diferenciais oferecidos aos clientes – pratos, atendimento, localização, clima, publico 

que o frequenta, manobrista, preço, são aspectos relevantes e que tornam esses 

clientes fieis.  

O cliente de um restaurante também observa outros itens relacionados á 

comida ou ao drinque, como utensílios, louça e atendimento, além de 

detalhes como ambientação e iluminação. Esses, porém, são aspectos 

tangíveis, administráveis. Há que se considerar também o clima ou a 

atmosfera da casa. É fundamental que todo o conjunto seja agradável e 

coerente, capaz de atender ás necessidades e os desejos da clientela 

(MARICATO, 2004, pag.65). 

4. ANALISE DOS DADOS 

4.1 ANALISE CONSOLIDADA DOS QUESTIONARIOS DA PIZZARIA DOM 

CAPONE. 

Sobre as percepções a respeito do produto percebeu-se que a maioria das pessoas 

apontou vários pontos positivos sobre o produto como: pizza de alta qualidade, pizza 

com a espessura ideal, ingredientes frescos e bem selecionados, sabores 

agradáveis, crocante, com uma boa apresentação, o que chamou a atenção é que 6 

respondentes apontaram a massa fina como uma característica positiva sobre o 

produto. Porem teve pontos negativos, de acordo com as experiências dos 

respondentes teve ocasião que a pizza estava salgada, com a borda queimada, e a 

apresentação não estava uniforme, apenas uma pessoas respondeu que a pizza 

chegou fria a mesa. 

As percepções dos clientes sobre o produto apontam que dentre os critérios 

apresentados a maioria está satisfeita com a pizza, são poucos as reclamações 

mais devem ser levadas em consideração. 

A relação entre o preço e a qualidade da pizza percebeu-se que 23 dos 

respondentes acham o valor cobrado da pizza justo devido à qualidade, a todo o 

processo e trabalho de fabricação, bom atendimento, serviço prestado, sabor, 

tamanho, sempre bem recheada e com ingredientes frescos, o que mais chamou a 
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atenção é que um dos principais motivos de levar os clientes a achar que o preço é 

justo é que a pizza tem tamanhos grandes em relação às outras pizzarias, e como 

quase sempre se vai a uma pizzaria com amigos, familiares ou namorados da para 

dividir a conta sem problemas. 

Feita a analise das respostas, 3 respondentes não concordaram com o valor 

cobrado da pizza em relação à qualidade porque o tamanho poderia ser um pouco 

maior, pois sua maior pizza tem 12 pedaços e tem custo igual à de 16 pedaços das 

outras pizzarias das proximidades, 1 respondente apenas reclamou da demora da 

pizza chegar a mesa e assim o refrigerante esquenta. 

Quanto à localização percebeu-se que o fácil acesso é o fator que mais chama a 

atenção em relação à localidade da pizzaria. Os respondentes deixaram claro que o 

um dos motivos da frequência é devido estar próximo a faculdade e residências. 

Outro ponto positivo é que a rua é bastante movimentada rodeada de residências e 

varias linhas de ônibus que transitam pela rua que esta situada a pizzaria. 

O ponto negativo relacionado à localização é mais referente à estrutura, onde 17 

clientes responderam que não tem estacionamento próprio, a rua é bastante 

movimentada e se queixam de ter que deixar o carro na rua. 

Quanto a divulgação e promoção das ações da empresa observou-se que a 

divulgação por parte da empresa é muito negativa, a empresa não tem meios de 

divulgação nas mídias como radio televisão, internet, entre outros. Dentre os 

respondentes 3 já viram panfletos, 1 acessou o fecebook, porem as atualizações 

não são frequêntes por parte da pizzaria, outro cliente só conhece a divulgação 

através da placa que tem na frente do estabelecimento, e 3 respondentes colocaram 

que conhecem a pizzaria por estar próximo a faculdade. 

Portanto a divulgação mais ouvida é feita através dos próprios clientes que 

frequentam o local o marketing boca a boca, feita em forma de recomendações de 

amigos, colegas, e familiares que divulgam de forma positiva. 

Analisando a frequência que se costuma ir a pizzaria observou-se que 23% dos 

respondentes frequentam a pizzaria uma vez por mês, 19% duas vezes ao mês, isso 

corresponde a quase metade das respostas. Outras respostas correspondem a 47% 

sendo elas: aproximadamente uma vez a cada dois meses, três vezes ao mês, uma 
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vez por semana, três vezes por semana, praticamente todos finais de semana, uma 

ou duas vezes por semana, duas ou três vezes por semana, no máximo uma vez a 

cada três ou quatro meses, os outros 8% frequentam raramente, e um respondente 

que corresponde a 3% costuma comer em casa. 

Quanto ao ambiente, música, atendimento, iluminação observou-se que a percepção 

dos clientes destacou em primeiro lugar o ambiente como um ponto forte na 

pizzaria,foram citadas algumas características relacionadas ao ambiente como 

interessante, acolhedor, excelente, agradável, sossegado, ótimo, bom, 

aconchegante, adequado, e o ambiente recebeu nota 10 de um respondente. O 

ambiente é um fator preponderante no caso de uma pizzaria, por que os clientes vão 

até o local e se identificam com o estilo, decoração e o modo que a iluminação é 

distribuída. A música ficou em segundo lugar no ponto de vista dos clientes tem dias 

que a musica é ao vivo, e outros dias som eletrônico variado. Em terceiro o 

atendimento classificado como bom.  

Nesta pergunta o que chamou a atenção foi que uma respondente feminina de 19 

anos colocou que os atendentes são simpáticos e outra respondente feminina de 17 

anos colocou que os atendentes são bons e atenciosos, apenas 1 pessoa acha o 

ambiente ruim e 2 pessoas a iluminação fraca. 

A pizzaria Dom Capone estilizou seu ambiente com características ligadas ao rock, e 

a sua programação de bandas ao vivo, e stand-upcomedy são seu principal 

diferencial entre as pizzarias da região.    

Quanto a clientela que frequenta esta pizzaria notou-se que 16 respondentes 

observam a pizzaria Dom Capone como um lugar que a maioria da clientela é 

formada por amigos, na sequência 9 pessoas responderam que é um local para 

todos os tipos de clientes e 8 respondentes acham que famílias e casais de 

namorados frequentam o local. 

 A pizzaria também é vista como um local de comemorações, aniversários, 

confraternizações e bate papo. Devido à temática do ambiente, pessoas com o estilo 

voltado ao rock também frequentam o local. Na observação de 1 respondente 

apenas pessoas de classe média frequentam a pizzaria, isso demonstra que são 
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pessoas que passam a imagem como o vestuário e os carros de serem de classe 

média. 

Analisando a Comparação desta pizzaria com as concorrentes do bairro observou-

se que dentre os aspectos positivos sobre a pizzaria em relação as concorrentes a 

qualidade, o ambiente e o atendimento são os mais abordados pelos respondentes. 

O ambiente interno e externo, o repertório das musicas e a temática (bar rock) atribui 

mais ainda para essa diferença entre as concorrentes. A pizza de alta qualidade 

também é um comparativo que chama a atenção, e leva os clientes a optar pela 

pizzaria Dom Capone. 

Entretanto os pontos negativos em relação aos concorrentes são a demora no 

atendimento, a iluminação fraca, o atendimento negativo, a falta de estacionamento, 

a qualidade dos produtos deixam a desejar e o que mais chamou a atenção foi a 

resposta de alguns pesquisados reclamando do preço alto em relação aos 

concorrentes faltando também promoções. 

Nesta questão foram mencionados vários pontos fortes e fracos, com uma atenção 

especial para o atendimento de maneira positiva e o estacionamento como ponto 

negativo.  

QUADRO 1 - PONTOS FORTES E FRACOS DA PIZZARIA DOM CAPONE 

FONTE: Elaborado pelos autores do projeto
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4.2 ANALISE CONSOLIDADA DOS QUESTIONARIOS DA PIZZARIA VIANA. 

Quanto as percepções sobre o produto analisando a questão 2 respondida pelos 

frequentadores da pizzaria Viana, constatou-se que as percepções sobre o produto 

estão mais ligadas primeiramente a qualidade da massa, foram usados adjetivos 

como boa, fina, bem assada, essas as mais utilizadas, em seguida foi observado o 

sabor da pizza como um todo, a variedade e o tamanho. Ainda foram citados os 

preços, os ingredientes, o recheio e o local positivamente. 

Houve criticas a respeito dos ingredientes com pouca qualidade, também a massa 

muito fina, tamanho pequeno, o sabor fraco, pouco molho, pouco recheio estas 

foram as mais relevantes.    

Na questão 03 fazendo uma relação entre qualidade e o preço da pizza com valor 

justo cobrado 65,6% dos entrevistados responderam afirmativamente, os pontos 

positivos levantados foram o sabor, ingredientes e a qualidade como um todo. O 

ponto mais citado foi o preço que somou 20% dos 65.6%. 

Já 34,4% responderam negativamente achando o preço injusto, o interessante foi 

que o preço, o tamanho e os ingredientes também foram citados tanto como pontos 

positivos quanto negativos. 

Quanto a localização os fatores preponderantes positivos foram em ordem de 

importância, acesso, a própria localização, rua movimentada, tempo x local e o 

espaço físico. Negativamente houve praticamente uma unanimidade o fato de não 

ter estacionamento próprio a estrutura também foi citada. 

Comentários positivos como “bom para quem esta na faculdade” mostra a 

importância do estabelecimento próximo à faculdade. Também comentários 

negativos como “sexta, sábado, e domingo são horríveis” e “local não apresenta 

muito boa segurança” são pontos a serem melhorados pelo estabelecimento. 

Quanto à divulgação e promoção a pizzaria se faz mais conhecida na faculdade 

através do boca a boca, isto se da devido aos outros dois meios de divulgação mais 

utilizados como o facebook e a panfletagem. 
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O facebook acaba sendo uma divulgação após a pessoa começar a freqüentar a 

pizzaria e assim divulgar para os outros, a panfletagem é feita mais para os 

moradores. 

Em geral a divulgação funciona já que dos entrevistados 82,9% citaram conhecer 

algum tipo de divulgação, 14,6% disseram que falta divulgação 2,5% não souberam 

responder. 

A frequência que os entrevistados costumam ir a pizzaria é bem variada, 29% 

costumam ir a pizzaria uma vez por mês, 24% costumam ir 2 vezes por mês, 

aqueles que frequentam de 3 a 4 vezes somam 26% e 18% variam entre 8 a 12 

vezes. 

Quanto ao ambiente, música, atendimento, iluminação na questão 7 o ambiente foi o 

mais citado positivamente, em segundo a música, bom atendimento e boa 

alimentação foram comentados mais de uma vez, a falta de qualidade de som foi a 

única observação negativa. 

Nas respostas também foi lembrado o ambiente familiar, bom local para reunir os 

amigos, os shows ao vivo e o fato de ter um telão. 

Analisando a clientela que frequenta esta pizzaria o que foi observado na questão 8 

foi a opinião dos entrevistados citando amigos e família como os principais 

frequentadores somando 60% das opiniões dos 100% verificados. Namorados, para 

todos, diversos grupos, casais, moradores da região e pessoal da faculdade 

somaram juntos os outros 40%. Motivos especiais como comemorações e 

aniversario foram citados na questão. 

Comparando esta pizzaria com as concorrentes do bairro notou-se que dos pontos 

positivos e negativos analisados, foram selecionadas algumas palavras chaves, 

destas, 73% foram pontos positivos e 27% negativos.  

Para os pontos positivos o atendimento, melhor qualidade e rapidez na entrega 

foram os mais comentados, dos negativos foi citado à demora contrastando com o 

ponto positivo que é a rapidez na entrega. 

Quanto aos pontos fortes e fracos da pizzaria 64,4% foram fortes e 35,6% foram 

negativos. 
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O atendimento foi o mais citado somando 66% dos pontos fortes, o estacionamento, 

demora na entrega e atendimento foram os mais citados dos pontos fracos somando 

um total de 42,3%. 

QUADRO 2 - PONTOS FORTES E FRACOS DA PIZZARIA VIANA 

 

FONTE: Elaborado pelos autores do projeto

 

4.3 ANALISE CRUZADA ENTRE OS QUESTIONARIOS CONSOLIDADOS DAS 

PIZZARIAS. 

Em relação ao produto (pizza) as percepções dos clientes da pizzaria Dom Capone 

são na grande maioria positivas, a característica mais relevante é a qualidade e a 

espessura fina da massa apresentada. 

Já as percepções positivas apontadas pelos frequentadores da pizzaria Viana são a 

qualidade da massa e em seguida o sabor. 

Os pontos negativos dos produtos são semelhantes entre as duas pizzarias de 

acordo com os respondentes a massa fina, o tamanho pequeno, a borda queimada, 

pouco sabor, e pouco recheio são pontos a melhorar. As percepções dos clientes 

sobre o produto apontam que dentre os critérios apresentados a maioria esta 
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satisfeita com o produto, são poucas as reclamações, mas devem ser levadas em 

consideração. 

Verificando a relação entre o preço e a qualidade da pizza na percepção dos clientes 

da pizzaria Dom Capone 88,5% dos respondentes acham que o valor cobrado das 

pizzas é justo em relação à qualidade. E na a pizzaria Viana 65,6% dos 

entrevistados responderam que o valor é justo em relação à qualidade.  

Já 11,5% dos clientes da pizzaria Dom Capone não concordam com o preço 

cobrado em relação à qualidade, porque o tamanho poderia ser um pouco maior, 

enquanto na pizzaria Viana 34,4% responderam negativamente sobre o preço em 

relação à qualidade, criticando o tamanho e os ingredientes. 

Percebeu-se que a pizzaria Dom Capone tem maior aceitação em relação ao preço 

cobrado pela qualidade oferecida que a pizzaria Viana. 

Quanto à localização os fatores preponderantes da pizzaria Dom Capone em 

relação à logística de distribuição das pizzarias são em primeiro lugar a localização 

com fácil acesso, a localização próxima as suas residências e a rua movimentada 

com varias linhas de ônibus que transitam pela rua que esta situada a pizzaria. 

A pizzaria Viana tem em comum todos os critérios apontados acima e ressalta a 

importância do estabelecimento próximo a faculdade. 

As criticas também são semelhantes entre a pizzaria Dom Capone e a Viana, a falta 

de estacionamento e a estrutura do estabelecimento são os pontos fracos em 

comum. 

Comparando a divulgação e promoção das ações da empresa de acordo com os 

respondentes da pizzaria Dom Capone, 50% apontaram a divulgação e promoção 

por parte da empresa muito negativa, e os outros 50% conhecem alguns tipos de 

divulgação como: panfletos, facebook e a placa em frente à empresa. 

Na pizzaria Viana em geral a divulgação funciona já que dos entrevistados 82,9% 

citaram conhecer algum tipo de divulgação, 14,6% disseram que falta divulgação 

2,5% não souberam responder. 
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O ponto positivo entre as duas pizzarias é a divulgação boca a boca, isto se da 

devido aos outros dois meios de divulgação mais utilizados, o Facebook, 

panfletagem e através dos próprios clientes que frequentam o local em forma de 

recomendações de amigos, colegas, e familiares que divulgam de forma positiva. 

Quanto à quantidade de vezes que se costuma ir a pizzaria, há um equilíbrio entre 

os frequentadores que responderam os questionários. Tanto a pizzaria Dom Capone 

quanto a pizzaria Viana a frequência maior fica com aqueles que vão entre 1 vez, 2 

vezes e 4 vezes por mês, sendo que na Dom Capone soma-se um total de 72% dos 

respondentes, já na pizzaria Viana soma-se um total de 70% dos respondentes 

conforme gráfico 6. 

GRÁFICO 6 - FREQUÊNCIA DOS FREQUENTADORES DAS DUAS 

PIZZARIAS.

 

FONTE: Pesquisa feita pelos autores do projeto  

Na questão relacionada ao ambiente, música, atendimento, iluminação o ambiente 

foi o mais citado positivamente pelas duas pizzarias, seguido da música também por 

ambas, nota-se que apesar de estilos diferentes tanto no ambiente quanto no gosto 

musical elas conseguem agradar a todos os clientes. 
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Analisando a questão da clientela que frequenta as pizzarias verificou-se que na 

pizzaria Viana a maioria dos entrevistados citaram amigos e família como os maiores 

frequentadores, já na Dom Capone somente os amigos foram os mais lembrados, de 

maneira igual namorados e casais foram comentados em ambas as pizzarias, 

comemorações e aniversários foram outros motivos citados pelas duas pizzaria. 

Comparando esta pizzaria com as concorrentes do bairro em ambas o atendimento 

e a qualidade do local foram elogiados, para o Dom Capone ainda se sobressai o 

ambiente e para a Viana a rapidez da entrega da pizza. 

Como ponto negativo foi citado à demora, talvez por se tratar de alunos da faculdade 

que pedem a pizza e tem que comer no intervalo, acaba ficando um tempo muito 

apertado, na Capone a iluminação fraca foi colocada como um ponto negativo, mas 

o ambiente proposto para pizzaria seria este mesmo, o estacionamento foi lembrado 

pelas duas novamente. 

Entre os pontos fortes das duas pizzarias o ambiente, atendimento, localização e 

preço foram citados por ambas. 

QUADRO 3: PONTOS FORTES DAS DUAS PIZZARIAS 

 

FONTE: Tabela feita pelos autores do projeto  

Entre os pontos fracos das duas pizzarias a demora, estacionamento, preço e 

repertório musical foram citados por ambos. 
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  QUADRO 4: PONTOS FRACOS DAS DUAS PIZZARIAS 

 

FONTE: Tabela feita pelos autores do projeto  

 

4.4 ENTREVISTA COM O DONO DA PIZZARIA DOM CAPONE 

No dia 02 de outubro de 2014, foi realizada a entrevista com o Sr. Vagner, 

proprietário da pizzaria Dom Capone, localizada em frente à faculdade FAESP. 

Foram abordados assuntos sobre o marketing da pizzaria, entre eles, qualidade, 

atendimento, divulgação, entre outros como novos projetos. 

Em relação ao marketing da pizzaria, a divulgação é feita por panfletos e nas redes 

sociais como facebook, que é uma divulgação gratuita e muito eficaz, porém a 

melhor divulgação continua sendo o boca a boca. O proprietário contou que todo 

ano é feito o aniversario da pizzaria, onde muitas pessoas comparecem, isso ajuda 

na divulgação boca a boca, outro meio de divulgação é através da radio mundo livre 

que é do segmento de rock. Os ingredientes para compor a pizza são entregues por 

um fornecedor onde a qualidade é garantida, mas nem sempre é o mais barato.  

No que diz respeito ao atendimento é investido em treinamento, pois se preocupa 

muito com a qualidade no atendimento, o novo garçom fica uma semana somente 

acompanhando outro garçom no atendimento ao cliente, em relação a cozinha, 

quando entra um funcionário novo, também há um treinamento com nutricionista 

para manipulação de alimentos e higiene para lavar os alimentos. A limpeza do local 

é feita em horário comercial, onde algumas pessoas foram contratadas para fazer a 

limpeza de cada ambiente dentro da pizzaria. 
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A um controle de qualidade muito rigoroso, todo mês uma pessoa da confiança do 

proprietário visita a pizzaria para acompanhar o atendimento geral, as pizzas sofrem 

uma inspeção visual antes de serem entregues ou servidas no local para que não 

haja falha no controle de qualidade. 

A pizzaria não tem um público alvo voltado apenas para os apreciadores de rock, 

mas sim para todos os públicos, no seu estabelecimento frequentam jovens, 

famílias, pessoas mais velhas e ate pessoas da igreja, devido ao ambiente ser mais 

reservado. O proprietário tenta manter o preço dos seus produtos mesmo quando os 

outros concorrentes aumentam ao mesmo tempo, segundo Vagner ele não tem essa 

preocupação e nem pressa em aumentar os preços. 

Em relação as forças e fraquezas ele nos diz que seu diferencial é a música e o 

stand up que acontece uma vez por mês, atração esta que ele tem planos em 

aumentar as quantidades da apresentação, outro ponto forte é o cuidado em fazer o 

que gosta, mas acredita que ainda é necessário fazer algumas melhorias. 

4.5 ENTREVISTA COM O DONO DA PIZZARIA VIANA 

No dia 15 de outubro de 2014, foi realizada a entrevista com o Sr. David, proprietário 

da pizzaria Viana, localizada em frente a faculdade FAESP, foram abordados 

assuntos sobre o marketing da pizzaria, entre eles, qualidade, atendimento, 

divulgação e novos projetos para expansão e agilidade no pedido da pizzaria. 

Primeiramente foi abordada a questão da divulgação da pizzaria, o seu principal 

marketing é a panfletagem e as redes sociais, facebook, onde ele sempre procura 

estar atualizando e atento para os elogios, reclamações e sugestões. Visando 

sempre o aperfeiçoamento no atendimento ele nos disse que procura a melhoria 

continua através de palestras, manuais de boas práticas, reuniões, etc. 

Em relação ao ambiente de uma forma geral, o proprietário nos diz que mantém 

sempre um ambiente limpo, agradável, confortável e familiar, sendo a limpeza feita 

por uma empresa especializada, a mesma fornece os produtos e treinamentos com 
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profissionais especializados em produtos químicos, para que todos saibam onde 

pode ou não usar determinados produtos. A empresa oferece pessoas que fazem a 

limpeza do local durante o dia, antes do horário de abertura da pizzaria. 

São realizadas reuniões mensais com os funcionários com objetivo de saber como 

esta o entrosamento do grupo, a divisão de tarefas e se cada um esta cumprindo 

com suas responsabilidades. Essa reunião é feita com cada funcionário 

separadamente, com a principal prioridade na qualidade do produto e do ambiente 

em geral. 

O principal público alvo da pizzaria é o familiar, devido ao ambiente, mas muitos 

acadêmicos frequentam o local. Também esta sendo implantando um novo sistema 

de atendimento, onde cada pedido vai ser separado e os respectivos setores 

receberão diretamente, com isso o proprietário nos disse que ira tornar mais rápido o 

recebimento do pedido. 

Com relação ao preço, o que foi relatado é que esta dentro do padrão entre as 

pizzarias, mas procura oferecer mais qualidade, assim se diferenciando da 

concorrência. 

Por fim percebeu-se que a pizzaria tem ambiente jovem e descontraído. Ele acredita 

que seu sucesso se deve não em ganhar muito em um item, mas ganhar pouco e ter 

vendas cada vez maiores. Em relação as forças e fraquezas, David diz que tem 

muito a melhorar, mas procura manter sempre um ambiente agradável, produto de 

qualidade e um bom atendimento.  

Seus planos são de ampliar a pizzaria, para criar um espaço para crianças, com 

playground (plano que já começou a por em prática) e obter uma parceria com a 

faculdade FAESP, algum tipo de promoção para alunos. 
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4.6 ANÁLISE CRUZADA DAS ENTREVISTAS 

Fazendo uma análise geral das duas entrevistas, foi observado que os proprietários 

têm um perfil jovem com visão de empreendedor, gostam do que fazem e se 

preocupa muito com a qualidade do produto e o atendimento. 

Percebeu-se que os dois ambientes são bem diferentes, o Dom Capone é um estilo 

pub rock, onde mostra a personalidade do proprietário que é musico e apreciador do 

estilo rock. A Viana é um ambiente mais diversificado, com telão onde se pode 

assistir jogos de futebol, porém não tem um estilo de música definido, às vezes toca 

sertanejo, pagode, samba, axé e até música ao vivo. Isso nos mostra um diferencial 

entre as duas pizzarias. Outra diferença perceptível foi quanto à preocupação do 

dono da Viana com a tecnologia e do dono da Dom Capone com as atrações 

artísticas que ocorrem em sua pizzaria, como stand Up e apresentações de bandas 

do segmento de rock. 

Essa análise da entrevista juntamente com a análise dos questionários aplicados, 

servirá como parte da conclusão do nosso trabalho.  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A grande concentração de pizzarias na região da Cidade Industrial de Curitiba 

determinou o interesse dos acadêmicos para a realização do presente trabalho. 

Sentiu-se a necessidade de identificar as diferenças de marketing entre duas 

pizzarias de maior preferência escolhidas pelos alunos da faculdade FAESP, para 

contribuir com as empresas que já existem e aos futuros empreendedores que 

pensam em investir nesse segmento de mercado.  Deste modo desenvolvemos um 

comparativo entre as empresas, mapeamos as estratégias de marketing e 

analisamos as forças e fraquezas de cada uma delas. As pizzarias escolhidas pelos 

respondentes foram à pizzaria Dom Capone Pizza Rock e a pizzaria Viana, ambas 

localizadas em frente à FAESP. 
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Diante das respostas analisadas, concluiu-se que os clientes das duas pizzarias têm 

a percepção sobre os produtos semelhantes, foi apontado a qualidade como critério 

positivo e a massa fina, pizza pequena, borda queimada e pouco recheio como 

critério negativo. A aceitação em relação a qualidade equiparada com o preço justo 

cobrado pela pizza é 22,9% maior na pizzaria Dom Capone que na pizzaria Viana, 

uma justificativa muito significante para a aceitação é que o tamanho da pizza é 

maior que nas demais pizzarias da região. Percebeu-se que a localidade das duas 

pizzarias é um ponto positivo por estar estrategicamente instalada na frente da 

faculdade, isso facilita o acesso, porém o ponto negativo nas duas pizzarias é a falta 

de estacionamento próprio, os clientes perdem muito tempo para achar um lugar 

para estacionar próximo as pizzarias. Quanto a divulgação, as duas pizzarias 

possuem redes sociais (facebook), endereço e informações de atendimento na 

pagina do Google, panfletos e imãs com logotipo e numero de telefone, e placas em 

frente à empresa, a pizzaria Dom Capone também faz a divulgação através da radio 

mundo livre. Contudo ainda a divulgação mais eficaz é o boca a boca. No ambiente, 

percebeu-se que a pizzaria Dom Capone tem uma temática voltada ao rock, porque 

o proprietário da empresa é um apreciador e musico de rock, já a pizzaria Viana tem 

um ambiente diversificado com telões para assistir clipes e jogos, e musicas de 

todos os gostos. 

De uma maneira geral as duas pizzarias estão bem conceituadas de acordo com as 

respostas e observações dos entrevistados, também se observou que os dois 

proprietários têm perfil jovem com visão de empreendedor, gostam do que fazem e 

fazem com amor, sempre visando à qualidade e atendimento sem esquecer o 

desenvolvimento da empresa, contudo este estudo permitiu concluir que as duas 

pizzarias estão dentro do nível esperado pelos clientes.  

Foram sugeridas aos proprietários das duas pizzarias ações promocionais mais 

voltadas a faculdade FAESP, uma delas seria um dia da semana com descontos 

especiais para os alunos, também para os proprietários aproveitarem o mercado 

potencial da faculdade, reforçando a parte de panfletagem e mídias eletrônicas, mais 

direcionadas aos acadêmicos. 
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De uma maneira geral os objetivos foram alcançados devido às analises 

comparativas dos questionários e das entrevistas aplicadas aos proprietários. Estas 

pequenas empresas mostram-se bem alicerçadas com sua estrutura adequada as 

necessidades do bairro, o seu produto é de boa qualidade e preço competitivo, 

quanto às promoções o boca a boca continua sendo o melhor canal de divulgação, 

mas há também sites, redes sociais e panfletagens que completam a divulgação. A 

Faculdade FAESP tem parte importante no crescimento destas empresas por 

trazerem pessoas de outros bairros para aqui, esta popularização do bairro 

descentraliza alguns pólos e abre espaço para locais como em torno da faculdade.         
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