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1 RESUMO EXECUTIVO. 

 

O presente Plano de Marketing trata da Praça de Alimentação da Feirinha do Bairro Brasil e busca um 

novo conceito para a Praça de Alimentação, que vai muito além de um conglomerado de restaurantes, 

forma como é vista atualmente. Assim pretende-se por meio deste Plano mostrá-la como um ambiente 

cultural que pode representar a tradição sertaneja através dos pratos típicos ali servidos. A Praça de 

Alimentação está localizada na parte superior do terceiro galpão do Mercado Municipal da Feirinha do 

Bairro Brasil em uma estrutura que precisa de melhorias para o bom funcionamento dos restaurantes que 

lá estão estabelecidos e para que haja o reconhecimento daquele ambiente como uma Praça de Alimentação 

de referência cultural. A partir das análises realizadas no macroambiente e ambiente interno da Praça de 

Alimentação podemos constatar que pelo ambiente externo a Praça está localizada em uma região que a 

proporciona boas chances de desenvolvimento e reconhecimento no mercado onde está inserida. Já o 

ambiente interno, devido a sua má estruturação, dificulta o posicionamento da Praça perante a 

concorrência e prejudica a sua imagem frente aos consumidores. Diante disso, foram encontrados dois 

problemas de caso na Praça de Alimentação: a necessidade de uma ressignificação da imagem da Praça 

de Alimentação e as relações sociais entre os permissionários dentro do contexto estrutural físico, esses 

dois problemas de caso refletem diretamente na imagem da Praça. Visando a melhoria desses problemas 

foram traçados objetivos e metas, como: buscar a ressignificação da imagem da Praça, melhorar a 

estrutura física e estreitar as relações entre os permissionários com a implementação de uma associação 

etc. Esses e outros aspectos são os que se deseja alcançar através deste Plano. Logo, verificado todos 

esses fatores foram pensadas e definidas as estratégias de produto, preço, praça e promoção que poderiam 

ser adotadas na Praça de Alimentação, pretendendo torná-la um ponto de referência e um local 

recomendado para provar os pratos típicos da culinária sertaneja que representa a região. 
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2 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO. 

 

 

No ano de 1958 foi inaugurado o Mercado da Feirinha do Bairro Brasil com espaços designados 

para barracas de madeiras e/ou ferro fabricada pelos próprios comerciantes e sendo que ocupava quatro 

quarteirões seguidos, fomentando a interação dos indivíduos e a economia local. 

A Feirinha do Bairro Brasil foi ampliada no ano de 1980, quando foi fundado o galpão para a 

comercialização de produtos alimentícios da zona oeste. Com o surgimento da feira coberta, houve o 

crescimento do empreendedorismo no local, a partir disso foi possível a entrada de pequenos restaurantes 

de comida caseira que serviam de ponto de apoio para os comerciantes e frequentadores da feira suprindo 

suas necessidades de alimentação e, com isso, incentivar a economia local. 

Desde a época em que foram implantados os primeiros restaurantes, até hoje, só sobraram duas 

permissionárias, são elas Dona Ana e Dona Deusa, que estão lá há mais de 30 anos, sendo consideradas 

símbolos da história que permeia o local. 

 

3 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS. 

 

 

As diretrizes da Praça de Alimentação do Bairro Brasil foram criadas a partir da análise feita no 

ambiente interno. Por ter um aspecto cultural advindo dos pratos tradicionais servidos pelos restaurantes, 

a missão foi baseada nisso. Por querer angariar mais público e prestar sempre um bom atendimento, 

segundo o relatado pelos permissionários, a visão organizacional da Praça foi pensada com esses pontos, 

e a partir da observação do comportamento dos permissionários e funcionários para com os clientes e 

também pela relação entre os mesmos, foram percebidas os princípios e valores que orientam o 

comportamento na Praça de Alimentação, estando estes descritos abaixo. 

 

 

3.1 MISSÃO. 

 

Fornecer aos clientes uma alimentação de sabor diferenciado da culinária sertaneja, contribuindo 

para o resgate de tradições e valores da região. 
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3.2 VISÃO. 

 

Ser referência como praça de alimentação e opção turística, em Vitória da Conquista, através da 

culinária sertaneja e ambiente cultural. 

 

3.3 PRINCÍPIOS E VALORES. 

 

Respeito: tratamos os fornecedores, funcionários, clientes e as pessoas que circundam a praça 

sempre com o respeito que se deve. 

Tradição: mantemos a tradicionalidade que foi passada por geração, através dos pratos que são 

servidos. 

Sustentabilidade: é nossa responsabilidade evitar o desperdício tanto dos alimentos como da 

água, diante da escassez destes na sociedade. 

Competência: para atender com a maior presteza possível os clientes, mantendo sempre a 

qualidade do serviço oferecido. 

 

 

4 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO. 

 

Atualmente a feira coberta do Bairro Brasil possui uma área 3.422 m² constituído por três galpões 

situados entre o triângulo das Avenidas Ilhéus, Brumado e Itabuna oferecendo à população a 

heterogeneidade costumeira das feiras livres. 

 

 

4.1 MACROAMBIENTE. 

 

4.1.1 Ambiente demográfico. 

 

A Praça de Alimentação do Bairro Brasil está localizada na cidade de Vitória da Conquista, a 

terceira maior cidade da Bahia. Segundo Censo realizado pelo IBGE (2016), o município de Vitória da 

Conquista possui uma área de 3.705,838 km², com uma população estimada de 346.069 habitantes, sendo 

a densidade demográfica de 91.41 habitantes por quilômetro quadrado. A cidade de Vitória da Conquista 

é destaque no quesito educação, oferecendo à sua população e à população das cidades circunvizinhas 

maiores oportunidades de ensino, visto que possui uma gama de universidades, sendo uma referência na 
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oferta de cursos de ensino superior na região. 

De acordo com o IBGE (2010), a população de Vitória da Conquista é formada por 45,94% de 

homens e 54,06% de mulheres, sendo a faixa etária da população composta por 69% de pessoas com 0 a 

39 anos e de 31% acima de 40 anos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total é de 

21,9% e o salário médio mensal dos trabalhadores de Vitória da Conquista de 2 salários mínimos (IBGE, 

2015). 

Ao fazermos um estudo do comportamento dos consumidores da Praça de Alimentação numa 

tentativa de traçar o perfil dos mesmos, constatamos que nos quesitos sexo e faixa etária dos clientes 

questionados, 70% são homens e 30% mulheres; com relação à idade, 37% têm entre 21 e 40 anos, 47% 

entre 41 e 60 anos e 16% possuem mais de 61 anos. Após a análise dos questionários pudemos observar 

que a maioria dos consumidores frequentam a Praça em busca de comida de qualidade a preços baixos, 

onde 100% dos consumidores consideram os preços praticados como justos, firmando a praça como ponto 

onde se pode comer bem gastando pouco, portanto, a praça atrai em sua maioria pessoas com renda mais 

baixa. Ao analisar as necessidades dos clientes pudemos ver que a maiorias das pessoas que ali comem, 

fazem isso por motivos diversos, contudo cerca de 50% preferiria comer em casa, ilustrando o cenário de 

que só comem ali por estarem longe de casa, seja em decorrência de morar em bairros afastados ou em 

outras cidades. 

 

4.1.2 Ambiente econômico. 

 

Vitória da Conquista possui a 6ª maior economia da Bahia. O destaque está no setor de serviços, 

responsável por mais de 70% do PIB do município (PMVC, 2017). Conforme apontam os estudos 

realizados pela Superintendência de Estudos Econômicos e sociais da Bahia, Vitória da Conquista com 

2,41% de participação do PIB Baiano tem referência regional nos setores de educação, saúde e 

principalmente no comércio, que atraem milhares de usuários e consumidores dos municípios vizinhos. A 

tabela 1 com dados do referentes as ocupações organizadas por setores do ano de 2007 a 2013 demonstra 

a maior concentração de pessoas no ramo de serviços e seu desenvolvimento ao longo dos anos no 

município. 
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Tabela 01: Pessoas ocupadas por setor 2007 – 2013 

 

  

2007 

 

2008 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Agricultura 1704 1694 

 

1739 1834 1746 1840 1647 

Comércio 11695 13094 14064 15082 16778 17227 17676 

Indústria 8401 9078 9440 12227 16907 17087 16761 

 

Serviços 

21824 21304 24267 25592 27871 29895 30780 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

 

Dados do IBGE referentes ao ano de 2014 demonstram que os serviços também são grandes 

responsáveis pela riqueza produzida no município, tendo a maior participação como informado na tabela 

2 de Produto Interno Bruto (Valor Adicionado). 

 

Tabela 2: Produto Interno Bruto de Vitória da Conquista por Setor 

Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) 

Variável Vitória da Conquista Bahia Brasil 

Agropecuária 90.701 6.725.960 105.163.000 

Indústria 783.714 25.160.405 539.315.998 

Serviços 3.020.475 46.352.387 1.197.774.001 

Fonte: IBGE, 2014. 
 

Incluída na subcategoria de serviços, a Praça de Alimentação do Bairro Brasil tem seu 

atendimento direcionado a um mercado popular, com o grande número de comércios na região onde está 

inserida, altas variações de preço promovem impactos significativos na procura pelos serviços e produtos 
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disponíveis. As pesquisas realizadas com os clientes da praça de alimentação demonstram que grande 

parte do público que frequenta o local procura aliar qualidade e preço, obtendo uma alternativa viável 

proporcional a sua fonte de renda. 

 

4.1.3 Ambiente natural. 

 

O sertão, é uma das quatro sub-regiões da Região Nordeste do Brasil, sendo a maior delas em 

área territorial, e é onde se localiza o objeto de estudo, região rica em cultura e com culinária forte e 

peculiar, intimamente ligada com o clima. A Praça de Alimentação explora e agrega tais elementos da 

cultura sertaneja para enriquecer os pratos servidos e agradar o seu público. 

O clima semiárido, predominante na região, com grandes períodos de seca, desenvolveu aspectos 

singulares em sua população que se originou da mistura de três etnias a indígena; a etnia branca, dos 

Portugueses colonizadores e a etnia negra, dos africanos trazidos como escravos. As secas periódicas e 

catastróficas, responsáveis pela mortandade dos rebanhos de animais e perca das plantações, em parte 

dessa região a culinária é sazonal, divide-se em uma culinária da estação chuvosa, onde se tem muita 

fartura e uma culinária da estação da seca, quando o sertanejo passa por momentos de escassez. 

Como uma estratégia de sobrevivência durante as calamidades climáticas, o aproveitamento dos 

alimentos básicos que conseguem resiste ao clima da região como a mandioca, macaxeira, batata-doce, 

jerimum, milho, feijão, amendoim, caju, ananá, entre muitos outros produtos que dão a base aos pratos 

característicos sertanejos. 

Da carne de gado, fresca ou feito charque, a carne de bode atualmente grande preferência da gente 

sertaneja, derivam pratos como a carne-seca assada com pirão de leite, a buchada, o sarrabulho, a 

panelada, o sarapatel, o cozido da perna do boi, os guisados, a mão de vaca, o rosbife, a paçoca, as 

diversas carnes moqueadas, etc. Formam pratos típicos que apresentam gostos peculiares, aparências 

atraentes, odores fortes e inigualáveis. 

 

4.1.4 Ambiente tecnológico. 

 

Em Vitória da Conquista seu dinamismo econômico, sua localização estratégica e o investimento 

do setor público na melhoria da infraestrutura da cidade e na qualidade de vida dos seus cidadãos 

ampliaram as possibilidades de atração de novos investimentos. O ambiente tecnológico é de extrema 

relevância em termos de vantagem competitiva. A vantagem se deve ao fato de que a tecnologia agrega 

à empresa agilidade, eficácia e eficiência (menor custo e menor tempo) em suas operações, porém, não 

basta perceber as tendências tecnológicas que irão modificar um mercado, deve-se também levar em 
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conta o processo de assimilação dessas tecnologias pelos consumidores. 

Ao analisar o ambiente tecnológico da Praça de Alimentação podemos observar que as 

tecnologias e técnicas utilizadas são bem modestas, típicas da cultura sertaneja, porém, em comparação 

com os concorrentes localizados na parte inferior do galpão, bem como os restaurantes próximos a feira 

de carnes localizada abaixo do mercado municipal, essas tecnologias são bem similares, são usados 

fogões (em sua grande maioria domésticos), refrigeradores, aparelhos de televisão, som mecânico, luz 

elétrica e os utensílios domésticos usados na produção dos alimentos. 

No que diz respeito aos conhecimentos e técnicas utilizadas pelos funcionários podemos citar os 

processos de higienização que seguem um padrão simples, típico da culinária sertaneja, onde os alimentos 

são lavados com água corrente e vinagre ou água sanitária (hipoclorito de sódio). Já as técnicas de 

atendimento não possuem um sistema bem definido, o que ocasiona confusões por parte dos 

consumidores que não possuem familiaridade com o local pela falta de atendentes identificados e 

cardápios impressos. 

É importante citar que existem tecnologias inerentes à cultura sertaneja, como os fogões à lenha, 

pilão para socar sementes e temperos, tabuleiro para torrar, entre outros utensílios, o que faz com que o 

sabor dos alimentos tenha as características peculiares da culinária sertaneja, porém as limitações de 

espaço dos restaurantes presentes na praça de alimentação impedem sua utilização. 

 

4.1.5 Ambiente político legal. 

 

O Mercado Municipal é um dos pontos turísticos de Vitória da Conquista que apesar de ser 

considerado um mercado e ser vinculado a prefeitura da cidade, o conteúdo que é comercializado não é 

de origem do poder público, mas sim da própria população que atende aos requisitos pré-estabelecidos 

para comercializar naquele espaço. Nesse sentido, alguns dos requisitos para ocupar um box do mercado, 

é residir em área urbana ou rural de vitória da conquista, ser maior de 18 anos, especificar o objeto que 

será comercializado, se comprometer- se com a manutenção do espaço ocupado, entre outros. 

A administração do Mercado Municipal é ligada à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

mais precisamente na Secretária de serviços públicos a qual cuida da iluminação, limpeza, coleta e 

destinação final de toda a cidade. Deste modo, a administração está ligada mais formalmente a gerência 

de posturas municipais e a coordenação dos serviços básicos e iluminação. 

O cargo de coordenação do mercado municipal é ocupado através de indicação do secretário ou 

do prefeito, a pessoa responsável por este órgão deve zelar pela seguridade financeira, estrutural e 

fiscalizar os permissionários a fim de que se garanta o funcionamento do patrimônio Municipal. Em razão 

disso, sua função está mais focada no controle sendo que o (a) administrador (a) conta com apoio de três 
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fiscais dos quais um é o líder e além de cumprir com sua função principal de supervisão, também auxilia 

na gestão do mercado. 

 

4.1.6 Ambiente cultural. 

 

 

Vitória da Conquista possui uma localização geográfica privilegiada para comércio, desde a sua 

elevação à Vila Imperial da Vitória recebe diversos sertanejos e litorâneos que buscam recursos na cidade. 

Dessa forma, a cultura conquistense é bastante diversificada, percebe-se a integração com 

aproximadamente 80 municípios do interior do sudoeste da Bahia e do Norte de Minas Gerais o que leva 

a combinação de um mix cultural associado ao sertão. 

As pessoas possuem a coragem típica do nordestino que está acostumado a enfrentar várias 

adversidades, antigamente relacionada à falta de água e a miséria, mas ainda assim, existe o sentimento de 

vontade de trabalhar e a simplicidade do povo nordestino, além de suas relações afetivas sendo mais 

notórias e acentuadas. Do mesmo modo, é percebido a simplicidades nos trajes usuais do dia a dia, na 

religiosidade singela e na alimentação símbolo da cultura sertaneja, sendo que cardápio que é servido 

pelos restaurantes da praça de alimentação tem valor simbólico, o apuramento do gosto popular, a comida 

com tempero forte e os pratos peculiares da nossa região como buchada, sarapatel entre outros ali 

oferecidos chamam a atenção de pessoas que apreciam a gastronomia do sertão. 

Os nordestinos, mais especificamente os Conquistenses, são observadores, gostam de pechinchar, 

mas não dispensam a presença em ambientes que são bem frequentados como por exemplos os botecos e 

restaurantes. Nesse sentido, a praça de alimentação possui uma estrutura simples, mesas e cadeiras de 

plástico ou de madeira que relembram as festividades do ambiente familiar, sendo que as 

permissionárias/funcionárias criam laços de afetividade que transcendem a relação entre comerciante-

freguês levando a fidelização. 

Desta forma, por conta do seu aspecto cultural, a Praça de Alimentação do Bairro Brasil configura-

se como um importante ponto turístico de Vitória da Conquista (mesmo alguns permissionários não 

reconhecendo este fato), se tornando um local em que muitos visitantes da cidade passam para provarem 

os pratos tradicionais, e através deles poderem saborear um pouco da gastronomia sertaneja. 
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4.2 AMBIENTE OPERACIONAL. 

 

4.2.1 Clientes. 

 

Os clientes da Praça de Alimentação do Mercado do Bairro Brasil, em sua maioria, são pessoas 

que já frequentam o local a bastante tempo, bem como aquelas pessoas que são amigas dos 

permissionários e aquelas que buscam uma comida caseira, principalmente, aos fins de semana. 

Pelo questionário aplicado aos clientes da Praça, notou-se que estes vão a Praça, justamente, por 

ser um ponto de encontro já definido nos fins de semana para com os amigos e também por estarem 

próximo do local. Também foi possível constatar pelo questionário que a maioria dos clientes são do 

sexo masculino, com faixa etária de 30 a 60 anos e de classe social média baixa. 

O principal fator que levam os clientes a se fidelizarem aos restaurantes da Praça de Alimentação 

é a qualidade. Os clientes sempre frequentam o mesmo restaurante, e quando perguntados qual o motivo 

que os levam a escolher comer ali, respondem que é, dentre outros, pela qualidade, comodidade e o preço. 

Desta forma, conclui-se que para os clientes da Praça de Alimentação o local é um bom lugar para 

comer e para se reunir com amigos e familiares. 

 

4.2.2 Concorrentes. 

 

Com relação aos concorrentes devemos destacar, que com expansão econômica da cidade com a 

construção da BR 116, e depois a reforma do Mercado, a expansão comercial do bairro Brasil não se 

conteve a feira, aumentando assim o número de comércios no entorno do local, trazendo mais 

concorrência para os restaurantes da praça de alimentação. Um exemplo disso são os restaurantes 

localizados na feira de carnes que se encontra a dois quarteirões abaixo do Mercado Municipal, bem como, 

mais próximos ainda, algumas lanchonetes que também servem refeições localizadas no andar de baixo 

do galpão vizinho onde se encontra a Praça de Alimentação. 

 

4.2.3 Fornecedores e distribuidores. 

 

Por meio da entrevista realizada com os permissionários, foi identificado que a compra de grandes 

volumes em cereais, temperos, e algumas carnes entre outros itens para o preparo na refeição é realizado 

no Atacadão S/A, primeiramente por oferecer melhores preços e também pela sua variedade já a compra 

de vegetais e hortaliças é feita na própria feira. 
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4.2.4 Os meios de comunicação. 

 

A escolha dos meios que chegaram ao público desejado pela praça de alimentação deve ser 

analisados de acordo com as propagandas que podem atingir esse nicho de mercado, pessoas que 

consomem a cultura sertaneja, como programas de TV's locais que mostrem essa cultura e culinária e 

programas de rádio voltados para os sertanejos. 

 

4.2.5 Gerações futuras. 

 

As gerações futuras, principalmente os comerciantes do mercado municipal, tem pela frente a 

difícil tarefa de enfrentar não só a latente crise econômica, mas especialmente a de se adaptar as novas 

demandas criadas pelas transformações tecnológicas. Nesse sentido, a competição só aumenta. Existe a 

divulgação via rede sociais que não pode ser ignorada, bem como em se tratando de alimentação, o serviço 

“delivery” tem se tornado um grande diferencial para qualquer ramo de alimentação, e aqueles que ainda 

não utilizam essas ferramentas estão fadados a ter mais dificuldade para atender novos clientes. 

Outro desafio importante a ser enfrentado pelas futuras gerações, é a adequação aos padrões 

sanitários exigidos pelas agências de saúde. Com a crescente preocupação com a produção e preparos 

dos alimentos, não só os organismos que tratam da saúde, mas os próprios cliente tem-se tornados mais 

exigentes nesse aspecto. 

As gerações futuras têm obviamente muitos desafios a enfrentar, pois se tratando de ser uma 

atividade comercial, os fatores que incidem sobre sua prática estão relacionados a um contexto local, 

regional, nacional e internacional. Estamos falando de um mundo cada vez mais globalizado e a 

mundialização do capital em crise cria obstáculos ao desenvolvimento social, como por exemplo o 

aumento do desemprego e a diminuição real do poder aquisitivo do trabalhador, são questões que 

impactam diretamente setores comercias populares com a praça de alimentação da feirinha do bairro 

Brasil. 

 

4.2.6 Gerações passadas. 

 

Em 1958 foi inaugurado o Mercado da Feirinha do Bairro Brasil, e desde então, algumas gerações 

já fizeram parte deste ambiente que hoje faz parte da cultura conquistense. 

Devido à falta de documentação quanto a situação ou origem dos primeiros feirantes a ocupar a 

feirinha do bairro Brasil, e consequentemente sua praça de alimentação, já na área coberta do mercado 
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municipal, o que podemos é somente especular sobre seus primeiros ocupantes a partir do contexto 

histórico da formação de feiras do interior no nordeste. Estas por sua vez eram formadas por feirantes que 

compravam nas “mãos” dos agricultores da cidade e região, ou os próprios agricultores que vinham a 

feira, além de tropeiros que viajavam de feira em feira. Foi assim na primeira feira de Vitoria da Conquista, 

situada na rua grande, até os anos entre 1912-15, quando a prefeitura demoliu o barracão e encaminhou 

um processo de descentralização, que posteriormente culminaria com a criação da feirinha do bairro 

Brasil. 

Ainda segundos as autoras, a feira em questão foi consequência do desenvolvimento urbano local, 

e em 1958 como dito acima a prefeitura inaugurou oficialmente o “Mercado da Feirinha do Bairro Brasil”, 

que sofreu uma reforma nos anos de 1980 sendo ampliada e ganhando o formato que hoje conhecemos. 

A “feira de domingo”, por ser esse dia a do seu maior movimento e seu permissionário, sofreram 

e sofrem com o descaso público de diversas administrações, enfrentando como um dos principais 

problemas a questão sanitária, que até hoje não foi resolvido completamente. 

Mas o que as gerações passadas deixaram para as próximas gerações, foi um ambiente cultural e 

comercial estabilizado, que apesar das dificuldades que enfrentou e enfrenta - especialmente para se 

adaptar a um mundo cada vez mais informatizado - permanece sendo um importante centro comercial 

com forte apelo cultural e de acessibilidade para qualquer consumidor. 

 

4.2.7 Comunidades locais. 

 

A feira do bairro Brasil (Mercado Municipal) e sua respectiva praça de alimentação não é 

frequentada somente pelos moradores ou transeuntes locais, mas atrai um público bem maior, que varia 

desde todos os bairros da cidade até moradores de outras cidades, que vêm não só comprar mas também 

comercializar no local. 

No Estudo de Caso realizado anteriormente à esse Plano de Marketing, se verifica que os clientes 

que ali frequentam estão à procura de preço baixo e qualidade, sendo que todos os entrevistados 

consideraram o preço justo, demostrando uma tendência de público de baixa renda em sua maioria que 

frequenta a praça de alimentação. Metade dos clientes ainda apontaram que prefeririam comer em casa, 

demostrando que a praça de alimentação atende a necessidade de pessoas que ali frequentam por estarem 

longe de casa, seja a trabalho ao de passagem. 

 

4.2.8 Sindicatos ou associações profissionais de fornecedores ou distribuidores. 

 

Os permissionários da praça de alimentação não constituem ou participam de nenhum sindicato 
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ou associação, para defender os interesses e apoiar as reivindicações do grupo; promover o 

aprimoramento cultural e aperfeiçoamento técnico dos associados; servir à comunidade, sendo assim 

logo mais nas recomendações iremos sugerir a criação de um sindicato ou associação para a categoria. 

 

4.2.9 Governo. 

 

A administração do mercado municipal do bairro Brasil, fica sob tutela da prefeitura municipal 

de Vitoria da Conquista (PMVC), sendo diretamente administrada pela Secretaria de Serviços Públicos, 

que é responsável pela limpeza geral, iluminação, coleta, etc., serviço este que a citada secretaria presta 

à toda cidade. 

Existe ainda uma gerencia do mercado que a ocupação do cargo se dá através da indicação da 

administração municipal. Este gerente trabalha com uma equipe de três fiscais, que zelam pela 

administração do local prestando serviços como por exemplo, zelar pela seguridade financeira e 

estrutural, bem como fiscalizar os permissionários, garantindo assim o funcionamento do local. 

Excetuando a administração geral, os permissionários são autônomos na administração do seu 

negócio, tendo liberdade para administrar e comercializar o produto que quiser ao preço que lhe convir. 

Sendo exigido poucos requisitos para ocupação de um stand ou box, como a de ser residente na área 

urbana ou rural de Vitória da Conquista, e possuir a maioridade. 

 

4.2.10 Público em geral. 
 

No mesmo Estudo de Caso citado anteriormente, foi revelado outros perfis do público que 

frequentam a praça de alimentação do mercado municipal do bairro Brasil. Revela, por exemplo, que em 

sua maioria os consumidores são do sexo masculino, chegando à 70%. No quesito faixa etária, 37% 

tinham entre 21 e 40 anos, 47% entre 41 e 60 anos e 16% possuía mais de 61 anos. Demostrando uma 

variedade de gerações que frequentam o local. 

Ressalvando os limites de um estudo de caso, e em se tradando de uma feira livre – o que limita 

os dados sobres os frequentadores/consumidores – observa-se que apesar da maioria dos frequentadores 

são consumidores com menor poder aquisitivo, a variedade de indivíduos que frequenta uma feira aberta 

e movimentada como a do Bairro Brasil, se mostra as vezes imensurável. 
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4.3 AMBIENTE INTERNO. 

 

Localizada no andar superior do Mercado Municipal do Bairro Brasil a qual chegamos através de 

duas escadas pintadas de Cores Vivas e adentrar em uma galeria pouco iluminada; segue-se ao estreito e 

único corredor a qual chega-se à Praça de Alimentação. Dessa forma, configurando-se como um anexo 

do mercado municipal situado na parte de cima do terceiro galpão separando-os de outros 

estabelecimentos comercias. 

A Praça de Alimentação não possui um nome em formato de slogan que a diferencia de outros 

aglomerados de restaurantes situados no andar de baixo do mercado municipal, mas a administração do 

órgão o conceitua “como reunião de estabelecimentos alimentícios organizados para atender a população 

em geral com comidas típicas da região”. Dessa forma, em consulta no Arquivo Municipal da prefeitura 

foi constatado que de fato, a Praça de Alimentação em si não possui um nome. Mas a ausência de identidade 

não altera o fato que seu espaço sempre foi destinado ao oferecimento de comidas caseiras, mesmo após 

modificações com respeito à refeições e ao seu próprio arranjo de layout. 

Quando se está defronte para o corredor estreito que dá acesso a Praça de Alimentação, é possível 

visualizar três estabelecimentos; Restaurante Bom Gosto, Tammy e Comida na Mesa, ao avançar alguns 

passos é possível ter uma visão ampla da Praça de Alimentação com 11 estabelecimentos que são além 

dos três citados anteriormente, os restaurantes Lilly, Maná, Portugal, Panela de Parro à la Karla, Tá na 

Mesa, Minha Deusa, Ana e Wisktório Grill e Bar. Os restaurantes da Ana e Minha Deusa se destacam no 

conjunto da Praça em virtude da área ocupada e suas fachadas extensas, cada um desses estabelecimentos 

citados acabam ocupando dois boxes enquanto os demais restaurantes ocupam apenas 1 (hum) boxer. Ao 

se questionar o porquê de os restaurantes ocuparem dois boxes, a administração se pronunciou a respeito 

dos restaurantes Minha Deusa e Ana sob razão de serem pertencentes a Praça de Alimentação desde a 

sua abertura, aproximadamente 30 anos. Do mesmo modo, antes de ser feita a reforma pela prefeitura, 

elas em negociação com a administração e em comum acordo resolveram ocupar dois boxes além dos 

inicialmente destinados desde que arquem com os custos de manutenção e ocupação. 

Ainda pensando no ambiente interno, a Praça de Alimentação inicialmente possuía uma padrão de 

piso o qual se constituía, segundo a administração, por piso de cimento queimado, mas os permissionários 

conseguiram autorização junto a administração do mercado e prefeitura para modificá-los como por 

exemplo os restaurantes de Dona Ana com a implementação de cerâmica branca e de Dona Deusa com a 

cerâmica de cor gelo, os demais estabelecimentos optaram por permaneceram com o piso base oferecido 

pela estrutura inicial ou por pinta-lo como feito pelo Restaurante Maná a qual colorizou com azul. 

Em relação as mesas e assentos, elas também são diferenciadas entre os permissionários, a grande 

maioria são compostas por material de plástico e o que as diferenciam são apenas as tonalidades das 
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mobílias ou os tecidos que ficam sob a mesa. Ainda assim, os restaurantes da Ana e Dona Deusa possuem 

mesas vermelhas sem tecidos, mas os que os diferencia são as cadeiras sendo, o segundo restaurante 

adota cadeiras de madeira e o de Ana utiliza cadeiras de plástico. 
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4.3.1 Estrutura Organizacional. 

Figura 01: Organograma da Administração do Mercado Municipal do Bairro Brasil. 

 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2017. 

 

Obs: A prefeitura de vitória da Conquista, até a presente data é constituída por gabinete e 

procuradoria (Estão subordinadas ao vice e prefeito) e 15 secretarias, cada um com suas particularidades 

e ramificações. No entanto, para facilitar o entendimento de sua estrutura, optamos para dar mais enfoque 

na secretaria que o mercado municipal está alocado 
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4.3.2 Cultura e Clima Organizacional. 

 

No que diz respeito a cultura organizacional pode-se dizer que todos os estabelecimentos da Praça 

de Alimentação são de base estritamente familiar, salvo os casos dos dois restaurantes maiores 

(Restaurante da Ana e Minha Deusa) que possuem uma maiorestrutura de recursos humanos, 

empregando funcionário de fora da família, porém, não deixam de apresentar a essência de negócio 

familiar. 

Com relação ao clima organizacional, levando em consideração a presença de vários 

estabelecimentos, nota-se uma concorrência natural estimulada pela padronização dos produtos, ou seja, o 

comércio de comida caseira típica da cultura sertaneja, porém, com exceção de casos isolados de 

divergências entre alguns permissionários o clima organizacional do ambiente é pacifico, proporcionando 

aos consumidores total liberdade para a escolha do seu restaurante. Pela hegemonia da cultura familiar 

apresentada nos estabelecimentos o clima organizacional de cada um deles é bem agradável, onde há 

respeito e pro-atividade de todos os colaboradores envolvidos nos processos cotidianos. 

 

4.3.3 Produção e Logística. 

 

As escolhas de fornecedores onde serão adquiridos os itens para preparo, é uma etapa básica do 

funcionamento dos restaurantes populares, o transporte ou recebimento da matéria- prima que será 

preparada nas próximas refeições servidas, são em sua maioria realizada pelos próprios permissionários, 

que logo após a escolha dos produtos, realizam o transporte em veículo particular no caso dos produtos 

comprados em maior quantidade, como os cereais que são em grande maioria adquiridos em atacado, já 

os alimentos perecíveis em curto prazo como verduras, vegetais, legumes e folhagens são selecionados 

na própria Feira do Bairro Brasil. 

Quanto ao armazenamento do material, neste momento haverá três processos básicos: alimentos 

armazenados sob congelamento, sob refrigeração ou estoque seco, pôde ser percebido através de entrevista 

uma diferença entre o armazenamento dos restaurantes maiores para os menores, os pontos maiores 

armazenavam os alimentos no próprio local em freezer, geladeira e armários fechados cada produto no 

seu respectivo lugar, já nos menores, os proprietários costumavam armazenar em suas próprias casas e 

realizar novo transporte do que se pretendia fazer aquele dia, pelo fato do espaço interior do restaurante 

ser restrito. Já a produção, como nos foi informado, é feita exclusivamente no ambiente interno de cada 

restaurante. 
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4.3.4 Recursos Humanos. 

 

A Praça de Alimentação tem 11 restaurantes que são disponibilizados aos permissionários através 

de boxes concedidos pela Prefeitura. Cada restaurante tem uma quantidade diferente de funcionários, 

ocupando funções como: ajudante de cozinha, garçom e ajudante de limpeza, não tendo um cargo 

específico para cada um, sendo as atividades realizadas na medida que surgem, realizando-a qualquer 

funcionário que estiver em disponibilidade no momento. 

A contratação dos funcionários dos restaurantes é feita informalmente, por tempo indeterminado, 

onde os donos de cada restaurante pagam-lhes um determinado valor mensal. A maioria dos funcionários 

são membros da própria família do permissionário. Não há treinamento para os funcionários, desta forma 

estes são contratados por já terem alguma experiência no ramo alimentício, como saber cozinhar ou já 

ter trabalhado em um outro setor do mesmo segmento. 

 

4.3.5 Marketing. 

 

A imagem empresarial define como uma empresa é percebida pela sociedade, ao contrário da 

identidade empresarial que define quem a empresa é. Levando isto ao contexto da Praça de Alimentação 

podemos discorrer que a imagem principal que os restaurantes pretendem passar é a de oferecer comida 

popular de qualidade a preços baixos. 

De forma geral, a imagem transmitida pela Praça de Alimentação a seus clientes, deixa a desejar, 

devido a falhas em sua estrutura. Os clientes consideram que a iluminação é precária, que o ambiente é 

abafado, sem ordenação estrutural, não oferecendo assim o conforto que os consumidores exigem. Outro 

fator que configura como ponto fraco da Praça é a ausência de sinalização, visitantes e até frequentadores 

do Mercado Municipal não sabem onde a Praça está situada devido a essa ausência, prejudicando assim a 

movimentação de consumidores na Praça, tal como a ausência de sinalização se ressalta também a falta de 

local para estacionar no entorno do Mercado, principalmente, nos fins de semana, sendo que para irem a 

Praça teriam que deixar os veículos longe, desmotivando assim a ida na mesma. Tão relevante quanto 

esses pontos fracos já citados, a ausência do espírito colaborativo entre permissionários, falta de recursos 

financeiros e presença de empecilhos burocráticos são fraquezas que devem ser atenuadas ou 

preferencialmente resolvidas por completo para que se garanta a permanência das unidades e se 

destaquem entre a concorrência. 

Notoriamente a ideia central que explica a não padronização do piso e mesas e cadeiras por toda 

a Praça além dos empecilhos burocráticos, é como se cada estabelecimento oferecesse algum tipo de 

ambiente e que os clientes optassem para aqueles que se sentisse mais atraídos. Observando que a maioria 
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dos restaurantes são de origem familiar, é natural que estes passem uma sensação de aconchego aos seus 

clientes, trazendo a proximidade ao lar, o contato com as pessoas, os momentos de conversa que 

acompanham o almoço assistindo televisão, experiência compartilhada por muitas famílias brasileiras. 

No que diz respeito à estrutura de atendimento ao cliente jeito na Praça não é exatamente bem 

elaborada, os fatores que contribuem para isso são a falta de cardápios impressos, aliado ao fato de não 

existir funcionários específicos para desempenhar a função de atendimento, sendo assim, os 

consumidores assim que se posicionam nas mesas de algum dos restaurantes são abordados pelos 

funcionários e só conhecem os pratos do dia através do contato inicial, isso faz com que haja uma demora 

na finalização do pedido. 

Os clientes ao serem questionados se levavam em consideração o atendimento feito na mesa, 

como fator de escolha de um restaurante, responderam que sim em mais de 90% dos casos, ilustrando a 

importância do atendimento diferenciado feito ao consumidor, o que reflete em outro dado do 

questionário, 50% das pessoas entrevistadas consideram o atendimento de alguns restaurantes como 

ruim. A análise desses elementos nos dá informações preciosas para classificar que o fator atendimento 

é de extrema importância para a manutenção da clientela e item de diferenciação da concorrência. 

 

4.3.6 Finanças. 

 

A análise financeira do ambiente interno da praça foi limitada pelo fato de nenhum permissionário 

divulgar sua estrutura financeira, sendo assim, os únicos dados que citaremos aqui são os que 

conseguimos obter junto à Secretaria onde está alocada a administração do Mercado Municipal do Bairro 

Brasil. 

Por conta se se tratar de um comercio, em sua maioria com transações informais, dados sobre as 

finanças são difíceis de se obter. Através de informações dadas pela administração municipal da feira, os 

permissionários que ocupam os boxes, além de serem cadastrados no mínimo como microempreendedor, 

devem também pagar o IPTU referente ao tempo e quantidade de boxes ocupados, e pode variar de R$ 

20,00 à R$ 80,00 reais. 

Vale lembrar que, através de entrevista realizada com os permissionários, anteriormente havia 

entre eles a divisão com os custos de um segurança que fazia a proteção do ambiente, porém, após uma 

série de desentendimentos onde alguns permissionários não faziam o pagamento, foi decidido por não 

manter mais o serviço de segurança do local, fato esse ilustra a carência financeira apresentada por alguns 

estabelecimentos. 
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5 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA. 

 

 

5.1. MATRIZ SWOT. 

 

Figura 02: Matriz SWOT 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O que observamos como representação de oportunidades à Praça de Alimentação do Bairro Brasil 

foram o ambiente de crise, as empresas concorrentes com dificuldades, o desenvolvimento de novas 

culturas e as novas tecnologias. Por oferecer comidas de baixo preço e de boa qualidade, perante a crise 

econômica que ocorre, as pessoas podem optar por escolher a Praça para se alimentar, dessa forma o 

ambiente de crise é visto como um fator de oportunidade. As dificuldades que as empresas do mesmo 

segmento possam enfrentar também é uma oportunidade para a Praça de Alimentação que poderá diante 
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disso conseguir trazer os consumidores que lá consomem. Utilizar das novas tecnologias para melhor 

atender os clientes é de grande importância para uma empresa, sendo assim, caso os restaurantes da Praça 

utilizem novas tecnologias, podem aumentar a qualidade do serviço que é disponibilizado aos clientes. 

O fluxo de pessoas que trabalham e compram na feira diariamente é uma potencial de oportunidade para 

a Praça de Alimentação, desde que sejam usadas as técnicas de marketing adequadas para atingir esse 

público. 

Assim como há presença de oportunidades, também há ameaças que podem contribuir para a 

precarização dos serviços ofertados pelos estabelecimentos da Praça de Alimentação. A crise econômica 

que perpassa o país reflete diretamente nos preços dos produtos dos fornecedores em que os 

permissionários adquirem os itens para o abastecimento e preparo das comidas dos restaurantes, ficando 

difícil manter o preço dos pratos para não serem repassados aos clientes. Outra ameaça é a adaptação às 

novas tecnologias, pois os permissionários possuem pouca renda para se adaptarem a estas, o que dificulta 

a inovação, e muitas vezes preferem não utilizar dessas novas tecnologias, ficando arraigados a práticas 

mais costumeiras. Comparado a outras praças de alimentação, a estrutura da Praça de Alimentação do 

Bairro Brasil é pouca adequada para ser reconhecida como praça de alimentação, pelo fato das pessoas 

terem outra concepção do que seja uma praça de alimentação, a Praça de Alimentação do Bairro Brasil 

pode ser também alvo do preconceito daqueles que não a frequentam devido a sua estrutura. Por servir 

um tipo de comida específico os restaurantes estabelecidos na Praça não modificam o seu cardápio sendo 

desta forma uma ameaça o desenvolvimento de novas culturas alimentares como a japonesa, italiana e 

norte americana. 

A Praça de Alimentação também possui pontos fortes que faz com que ela seja destaque no seu 

segmento, o aspecto cultural é justamente um deles, pois é um ambiente que reflete a cultura da região 

com comidas típicas de qualidade, saborosas e a pouco custo. Atraindo e podendo atrair através desses 

fatores um contingente maior de clientes. Do mesmo modo, o ambiente possui uma tradição e 

configurasse como ambiente familiar, que com sua simplicidade desperta a sensação dos consumidores 

que estão comendo as refeições, como se a mesmas tivessem sido preparadas pelos próprios familiares. 

Muitas pessoas gostam de comida tradicional, que os remete ao ambiente familiar, e por conta da correria 

do dia a dia não tem tempo de faze-las e recorrem a um restaurante. 

Contudo, a imagem transmitida pela Praça de Alimentação a seus clientes, em geral deixa a 

desejar, devido a falhas em sua estrutura. Os clientes consideram que a iluminação é precária, que o 

ambiente é abafado, sem ordenação estrutural, não oferecendo assim o conforto que os consumidores 

exigem. Outro fator que configura como ponto fraco da Praça é a ausência 
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de sinalização, visitantes e até frequentadores do Mercado Municipal não sabem onde a Praça está situada 

devido a essa ausência, prejudicando assim a movimentação de consumidores na Praça, tal como a 

ausência de sinalização se ressalta também a falta de local para estacionar no entorno do Mercado, 

principalmente, nos fins de semana, sendo que para irem a Praça teriam que deixar os veículos longe, 

desmotivando assim a ida na mesma. Tão relevante quanto esses pontos fracos já citados, a ausência do 

espírito colaborativo entre permissionários, falta de recursos financeiros e presença de empecilhos 

burocráticos são fraquezas que devem ser atenuadas ou preferencialmente resolvidas por completo para 

que se garanta a permanência das unidades e se destaquem entre a concorrência. 

 

5.2 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER. 

 

Figura 03: Análise das 5 Forças Competitivas da Organização. 

 

Fonte: Porter (2004, p.4). 

 

5.2.1 Poder de barganha dos fornecedores. 

 

Os permissionários buscam comprar os cereais em atacado, pois um grande volume solicitado 

consegue um desconto maior. Nesse sentido, são poucas empresas atendem a essa demanda e a preço 

baixo em Vitória da Conquista, aumentando o poder de compra dos fornecedores Além dos 

hipermercados, os permissionários alguns buscam diretamente da indústria de forma a minimizar essa 
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força e construindo uma relação de cooperação entre eles e que garantam benefícios a curto, médio e 

longo prazo. Do mesmo modo, as hortaliças e afins são adquiridas na própria feira em um mercado de 

concorrência “perfeita” ou até mesmo colhidas nas casas dos permissionários. Quanto mais o poder de 

barganha dos fornecedores menor será a rentabilidade. 

 

5.2.2 Poder de barganha dos clientes. 

 

Os clientes que frequentam o espaço demandam por uma comida de qualidade e a baixo custo, 

exigência de mais serviço. Dessa forma, eles possuem uma variedade com 11 restaurantes na praça de 

alimentação e que possuem ambientes e cardápios similares. Nesse sentido, isso faz com que se exija um 

esforço para agregar mais valor e que aumenta o poder de barganha dos clientes que agora podem escolher 

o restaurante. 

Ainda assim, percebe-se estratégicas de diferenciação, como alguns oferecem a opção do cliente 

escolher o que gostaria de comer ou fornecer um cardápio mais amplo; em outras palavras o cliente tem 

uma influência muito grande na praça de alimentação as forçando-as a se diferenciarem. 

 

5.2.3 Produtos Substitutos. 

 

A depender da situação como renda, tempo e outras variáveis, é capaz de surgir produtos substitutos 

que são como paliativos para determinada necessidade e acabam prejudicando as vendas da empresa. A 

praça de alimentação não foge à regra, tendo em vista que cada vez mais os serviços de delivery, marmitex 

e marmitas estão ganhando destaques em vitória da conquista. Da mesma forma, o surgimento de empresas 

voltadas para alimentação do segmento fitness como alimentos integrais e mais nutritivos, além da 

suplementação corroboram a ideia de produtos substitutos. 

 

5.2.4 Barreira de entrada de novos concorrentes. 

      

      Existem algumas barreiras para o ingresso de novos restaurantes na cidade de Vitória da Conquista, 

há a necessidade de se verificar a disponibilidade de imóveis e também preencher uma série de pré- 

requisitos burocráticos junto à prefeitura e outros órgãos fiscalizadores. Além disso, necessário possuir 

o capital para ser investido, ter acesso aos canais de captação e distribuição e se adequar a cultura da 

cidade. 
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5.2.5 Concorrência. 

 

Na praça de alimentação se identifica certo grau de rivalidade entre os permissionários e também 

com os restaurantes da cidade, fato este comprovado pela existência de muro e diferenciação das 

instalações de cada boxer e pensando-se no mercado externo ao mercado municipal, têm-se restaurantes 

com cardápio semelhante ao da praça de alimentação. 

Do mesmo modo é perceptível a concorrência com uma característica madura, em que cada 

permissionário está preocupado apenas com seu ambiente delimitado, ainda assim não descaracteriza o 

ambiente concorrencial, o qual cada um promove um espaço que buscam atender as necessidades de cada 

cliente para promover a empresa e fidelização do cliente. 

A concorrência direta da Praça de Alimentação do Bairro Brasil são os próprios restaurantes que 

se localizam na praça, totalizando 11, estes buscam atingir o mesmo público alvo, ofertando similar tipo 

de serviço, pouco variando os preços, cardápios e bebidas. Já a concorrência indireta da Praça de 

Alimentação são os restaurantes e lanchonetes adjacentes, que atuam no mesmo segmento, buscando o 

mesmo perfil de consumidor. Estes atingem os restaurantes da praça, sendo responsáveis por pegar boa 

parte dos consumidores que deveriam consumir neles. 

 

6 PROBLEMAS DE MARKETING. 

 

6.1 PROBLEMA DE CASO 01: RESSIGNIFICAÇÃO DA IMAGEM DA PRAÇA DE 

ALIMENTAÇÃO COMO REFERÊNCIA CULTURAL. 

 

A falta de conhecimento da praça de alimentação do bairro Brasil, por parte dos frequentadores e 

feirantes internos se dar por conta da não sinalização do local, divulgação e a dificuldade de reconhecer 

o espaço como de fato uma praça de alimentação. Ao chegar ao Mercado Bairro Brasil foi constatado 

nenhum meio em que esteja divulgada a localização da Praça de Alimentação, nem ao menos o galpão 

onde está situada tem o nome da mesma na fachada para que se possa diferenciá-la dos restaurantes 

situados na parte de baixo do Mercado Municipal. 

Nesse sentido, ao questionar 30 internos do mercado municipal, constatamos que a maioria sabe 

onde fica a praça, contudo, não sabem que o espaço indicado é uma de fato uma Praça de Alimentação, 

tanto é, que demoram certo tempo para remeter o nome ao local, mas quando se pergunta onde fica os 

restaurantes, de forma imediata sabem indicar. Do mesmo modo, ao questionar 25 moradores e 

proprietários de estabelecimentos dentro do raio de 300m a distância do mercado municipal, também se 

é percebida de forma mais acentuada a dificuldade em prestar informações sobre a localização da Praça, 
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ainda assim, outro fato ocorrido durante experimento é que foi identificada uma falsa correlação da Praça 

com quiosques afastados do mercado municipal e próximo ao mercado de carne do Bairro Brasil. 

 
Figura 04: Estabelecimentos afastados. 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Os pesquisados têm a ideia de que praça de alimentação no geral é um espaço amplo com fast-

foods, bem iluminados, geralmente, localizadas em shoppings centers com cadeiras e mesas padronizadas 

e demais estruturas sofisticadas, em suma, totalmente o oposto da realidade da praça. Diante dessa 

concepção limitada, podemos ressaltar a falta de divulgação e conscientização como fator que prejudica 

o reconhecimento do local como praça, entrando nessa questão a propaganda e a interação entre as 

pessoas. 

Por conta do seu aspecto cultural, a Praça de Alimentação do Bairro Brasil configura como um 

importante ponto turístico de Vitória da Conquista, sendo um local em que muitos visitantes da cidade 

passam para provarem os pratos tradicionais da gastronomia nordestina. No entanto, somente os pratos 

oferecidos não conseguem trazer as raízes do sertão em sua totalidade, o ambiente não proporciona um 

valor agregado que nos remete a cultura do sertão nem mesmo ao imaginário de uma praça de 

alimentação. 
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6.2 PROBLEMA DE CASO 02: RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS 

PERMISSIONÁRIOS DENTRO DO CONTEXTO ESTRUTURAL FÍSICO. 

 

Vitória da Conquista é um município que constantemente recebe pessoas de diversas regiões do 

país e isso faz com que recebamos inúmeras influencias comportamentais e culturais. Visto posto, cada 

habitante possui suas características principalmente nas relações familiares e organizacionais, isso muitas 

vezes podem gerar conflitos através da interação com outros indivíduos. Conforme Dante, Rodrigues, 

Cremonezi (pág. 263 2016, p) apud. Robbins (2005) “Os conflitos estão presentes em todos os lugares, 

relacionamentos e organizações”. 

Ao questionar os permissionários sobre a relação com os colegas dos restaurantes da praça, a 

grande maioria afirma a inexistência de conflitos e que mantém uma relação neutra com os demais. Em 

outras palavras, os permissionários procuram apenas realizar o seu trabalho desde que não interfira nas 

atividades dos colegas; como se cada um cuidasse de si próprio e os problemas são resolvidos 

individualmente. 

Apesar de não houver um conflito direto, é percebido alterações no ambiente que funcionam para 

atenuar possíveis focos de embate, como por exemplo, a existência de uma divisória dentro da área 

destinada aos clientes que separam dois estabelecimentos para evitar o deslocamento de cadeiras e que já 

tinha sido motivo de enfrentamento no passado. Ainda assim, são notadas também as características físicas 

das mesas, acentos e pavimento justamente para identificar seus donos e garantir a manutenção do espaço. 

 
Figura 05: Divisória dentro da Praça de Alimentação. 
 

Fonte: Própria, 2017. 

 

Vale ressaltar que apesar da maioria dos permissionários afirmarem a inexistência de conflitos, 

mas outros sujeitos fogem à regra quando alegam que já sofreram reclamações como o volume alto do 
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som, conteúdo das músicas, odores fortes, cadeiras sendo deslocadas, sujeiras, entre outros. Nesse sentido, 

reclamações podem gerar desconforto entre pessoas e a forma como é tratada a matéria pode se engendrar 

em um conflito que segundo Moreira e Cunha (2007) prejudicam o funcionamento das organizações. Por 

se ter muitos clientes para os restaurantes atenderem, os permissionários relatam que é normal uma 

permuta de instrumentos de trabalho como pratos e talheres sem autorização dos donos. No entanto, 

assim que são reconhecidos alguns optam pela devolução e/ou adotarem pratos diferenciados para evitar 

esse tipo de acontecimento. 

Do mesmo modo, as situações em que o cliente adquire uma refeição em outro estabelecimento e 

se senta em outro local que não faz parte da área de atuação do prestador de serviço, mas os locatários 

afirmam que não incomodam em sua grande maioria; os que fogem à regra tem o receio de faltar mesas 

e cadeiras para os clientes. Da mesma forma, alguns se limitam a recolher os instrumentos caso tenha 

sido oferecido por outro restaurante, em contrapartida, outros além de devolver, o faz depois de 

higienizado. 

Logo, apesar de não haver grandes conflitos, se percebe uma falta de espírito de coletividade entre 

os permissionários. Um dos fatos que comprovam isso,é a falta de uniformidade da estrutura física como 

um todo, ausência de se voluntariar para ajudar o próximo e também o caráter individualista quando se 

preocupam apenas com os próprios problemas. 

 

7 OBJETIVOS E METAS. 

 

7.1 OBJETIVOS. 

 

• Gerenciar a marca de forma a deixar clara a cultura do sertão existente naquele local 

através da culinária e defesa dos valores organizacionais e de seus produtos, com o objetivo de tornar a 

praça de alimentação como referência quando o assunto for comida sertaneja. 

 

• Aplicar um programa de endomarketing para os permissionários com a finalidade de 

promover as relações dos mesmos, de forma a criar laços de cooperação através do modelo de capacitação 

e associativismo.  

 

• Aumentar a visibilidade da marca e produtos, de forma a evidenciar que a praça de 

alimentação se trata de um ambiente carregado de costumes e tradições transmitidas de geração para 

geração, mostrando seu verdadeiro valor para a comunidade.  
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7.2 METAS. 

 

• Enriquecer o cardápio com mais pratos da culinária sertaneja, trazendo elementos 

dessa cultura para a praça de forma a reforçar sua identidade e estimular o consumo a partir da geração 

do pacote de valor, ou seja, fazer com o que os clientes consuma pelo o que a marca representa e não 

somente pelo produto. Essas mudanças devem ser implantadas após a criação da associação sendo um 

dos pontos principais a serem tratados. 

 

• Criar a associação dos permissionários, e eleger um líder de forma consensual, para 

representar os interesses em comum perante os stakholders. Dessa forma, utilizar o treinamento de 

equipes em que se resgate valores e integre os permissionários dentro do ambiente sertanejo 

compartilhando experiências e interferindo na percepção dos colaboradores referente à praça. Para 

implantação da associação um tempo de dois anos e seus processos por tempo indeterminado. 

 
• Investir em políticas de publicidade e propaganda, além de transmitir a comunicação 

organizacional para o ambiente de forma a melhorar a estrutura física da praça e expandir a consciência 

da oferta e seus respectivos valores para a população conquistense. O período estimado para 

implementação é de 4 anos, o qual é o tempo de mandato da administração municipal, visando com essa 

melhoria atrair o público alvo, trazendo conforto e segurança dos consumidores. 

 

 

8 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO. 

 

Antes de definir o público-alvo foi considerado como base de análise de segmentação de mercado 

as variáveis geográficas, demográficas, psicográficas e comportamentais, descritas abaixo: 

 

Quadro 01: Descrição do público-alvo 

Bases de Análise Descrição 

Geográfica Vitória da Conquista, a terceira maior cidade 

baiana, situada na Região Sudoeste da Bahia, com 

clima tropical de altitude apresentando 

as temperaturas mais amenas do estado. 

 

Demográfica 

Pessoas com faixa etária entre 20 e 60 anos, 

de classe média baixa. 
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Psicográfica 

O estilo de vida do público que se busca 

atingir são de pessoas que têm hábitos simples, 

gostam de comida feita com alimentos colhidos e 

predominantes na região. 

 

Comportamental 

Consumidores que buscam qualidade, bom 

atendimento, preços acessíveis. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Perante o quadro apresentado, visualizamos que as principais variáveis a se considerar para 

determinação do público consumidor da Praça de Alimentação são as variáveis geográfica, demográfica, 

psicográfica e comportamental, que serão utilizadas de forma combinada para que sejam definidas as 

estratégias que atingirão esse público. 

Por ser um ambiente de culinária sertaneja e com aspecto cultural, a Praça de Alimentação buscará 

atingir como público-alvo moradores de Vitória da Conquista e mais especificamente os frequentadores 

do Mercado do Bairro Brasil, que gostam de comidas típicas do sertão nordestino, que valorizam um 

ambiente de conforto e que buscam uma alimentação de qualidade com preço acessível. 

  

9 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS MERCADO. 

 

Por se tratar de um ambiente predominante da caatinga e sertão, bem como a cultura do 

conquistense de buscar restaurantes e bares para opções de lazer, a praça de alimentação poderá utilizar a 

estratégia de enfoque, a qual concentrará seus esforços para preservar as vantagens competitivas devido 

ao não interesse de desviar seus recursos para outras atenções. Nesse sentido, direcionar os esforços para 

um nicho específico de atuação, em que se ofereçam produtos característicos do sertão e destinados 

àqueles clientes inclusos em seu nicho de atuação. Dessa forma, em vista que irá conhecer as necessidades 

daquele nicho, competir apenas com um segmento específico do mercado poderá trabalha com melhores 

preços com fornecedores, bem como personalizar os produtos dentro do contexto sertanejo alem de 

mostrar uma imagem ao mercado e buscar seu posicionamento.
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10. ESTRATÉGIAS DO PRODUTO. 
 
10.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO. 
 
Quadro 02: Relato do produto  

Relato 

A Feirinha do Bairro Brasil, inaugurada em 1958, foi ampliada no ano de 1980, quando foi 

fundado o galpão para a comercialização de produtos alimentícios da zona oeste. Com o 

surgimento da feira coberta, houve o crescimento do empreendedorismo no local, a partir disso 

foi possível a entrada de pequenos restaurantes de comida caseira que serviam de ponto de 

apoio para os comerciantes e frequentadores da feira suprindo suas necessidades de 

alimentação e, com isso, incentivar a economia local. 

Desde a instalação da praça de alimentação há cerca de 30 anos atrás, sempre foram 

comercializados pratos contidos na tradição do sertão, tais como: buchada, sarapatel, carne do 

sol com aipim, farofa de feijão verde, feijoada, entre outros. O conjunto desses pratos da 

culinária sertaneja será o foco deste tópico, devendo ser associado ao termo “produto” sempre 

que citado dentro das Estratégias de Produto. 

A culinária sertaneja surgiu no Nordeste Seco como uma estratégia de sobrevivência durante 

as calamidades climáticas, por ser a única possível de ser feita nesta região atormentada pelas 

secas, com o aproveitamento dos alimentos básicos (mandioca, macaxeira, batata-doce, 

jerimum, milho, feijão, amendoim, caju, ananá, carne-seca, manteiga de garrafa, carne-de-sol, 

entre muitos outros produtos), sendo assim, é nesse ambiente seco e quente que uma cozinha 

simples, porém forte, se desenvolveu, o que acaba por agradar o paladar das pessoas ligadas 

às tradições da cultura sertaneja. 

Elaboração Própria (2007)  

 

10.2 DIMENSÕES DO PRODUTO. 
 

Quadro 03: Dimensões do produto 

Dimensões  Características 

 

Funcional 

 

A culinária típica do sertão nordestino é diferente de todas as outras existentes 

no Brasil, podendo ser considerada exótica por quem visita a região, seus pratos 

apresentam gostos peculiares, aparências atraentes, odores fortes e distintos. 

Também vale lembrar que alguns pratos são considerados “pesados” por algumas 

pessoas, porém é do caráter da culinária sertaneja apresentar receitas encorpadas 
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que culturalmente foram criadas justamente para satisfazer os sertanejos diante 

dos tempos difíceis da seca, onde os alimentos se mostram escassos. 

 

Psicológica 

 

Por apresentar pratos de origem simples e exóticos ao mesmo tempo, a culinária 

sertaneja pode ser vista com receio por algumas pessoas que não são acostumadas 

com o paladar e odor forte de alguns ingredientes usados em seus pratos, porém, 

por se tratar de pratos inerentes da cultura da região são bem apreciados pela 

maioria dos consumidores, justamente pelo fato do sabor e aroma fortes 

remeterem à uma comida nutritiva e saborosa. 

 

Estética 

 

Os pratos típicos da cultura sertaneja apresentam o colorido do clima tropical e a 

textura, o sabor e o aroma característicos do clima seco que muitas vezes chega 

a castigar a região. Os pratos servidos na Praça de Alimentação são em sua 

maioria de aspecto simples, porém ricos em sabor, que que agrada novos 

consumidores e sua clientela já fidelizada. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

10.3 NÍVEIS DO PRODUTO. 
 

Quadro 4: Níveis do produto 

Dimensões  Características 

 

Produto Básico 

 

Prato típico da culinária sertaneja. 

 

 

 

Produto Esperado 

 

Almoço saboroso a preços acessíveis em ambiente limpo e confortável. 

 

 

Produto Ampliado 

 

Bom atendimento, tv, som ambiente. 

 

Produto Potencial  

 

Desenvolvimento de novos pratos da culinária sertaneja, caracterização 

do ambiente e funcionários trazendo elementos da cultura do sertão, 

exposição da literatura de cordel e reprodução de músicas inerentes à 

cultura sertaneja. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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10.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO. 
 

10.4.1 Embalagem. 
No que tange à estrutura da Praça de Alimentação não conseguimos identificar nenhum ponto 

forte. Entretanto, como ponto fraco, um sério problema encontrado é a falta de segurança no ambiente, 

que acaba por favorecer a circulação de pessoas em vulnerabilidade social no local (conforme imagem 

abaixo), o que faz com que alguns clientes se sintam inseguros e incomodados. 

 

Figura 06: Escadaria para acessar a acessar o primeiro andar do mercado municpal.  

 
        Fonte Própria(2017) 
 

O conforto no ambiente da praça também é questionável, pois conta com ventilação precária (as 

vezes supridas por ventiladores presentes em alguns restaurantes), mas em dias de calor intenso a 

sensação térmica pode se mostrar desagradável para algumas pessoas, as mesas e cadeiras são quase 

exclusivamente de plástico e variam de cor e estilo para cada restaurante (como mostra a figura abaixo). 

 

Figura 07: Praça de alimentação do mercado muicipal do Bairro Brasil 

 

Fonte Própria(2017) 
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10.4.2 Marca. 
 

A marca expressada pela Praça de Alimentação tem como ponto forte a tradição e simplicidade 

das permissionárias, principalmente as mais antigas (Dona Ana e Dona Deusa), pois são figuras 

importantes e conhecidas no local, e que, com seu jeito simples conseguiram fidelizar muitos clientes. 

Em relação à marca deixada pelos produtos podemos ressaltar o sabor da comida típica sertaneja 

servida na Praça de Alimentação, o que agrada os consumidores por se tratar de receitas inerentes à 

cultura da região, que sempre foi sinônimo de comida forte, saborosa e que é fonte de sustento para a 

maioria das famílias instaladas nessa região, às vezes tão castigada pelo clima árido. 

Como ponto fraco fica a ausência de uma identidade que acabe com a caracterização da Praça de 

Alimentação como um aglomerado de restaurantes de comida caseira e venha a se tornar um ponto de 

referência da culinária sertaneja. Não há nome para a organização, muito menos fachada que indique que 

ali exista um espaço para alimentação tradicionalmente sertaneja (como é mostrado nas imagens, tanto 

da entrada principal quanto da escadaria que dá acesso à Praça). 

 

Figura 08: corredor que dá acesso à praça de alimentação 

 

Fonte Própria(2017) 

 

10.4.3 Design. 
 

Ao se falar do layout da Praça de Alimentação, um ponto forte identificado é o da disposição em 

“U” dos restaurantes, o que faz com que ao se adentrar no local se possa ter uma visão panorâmica de 

todo o ambiente, facilitando assim a escolha do restaurante desejado. 
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Figura 09: Praça de alimentação. 

 

Fonte Própria(2017) 

Como ponto fraco podemos citar a heterogeneidade do piso, o que faz com que não favoreça o 

layout da Praça, dando o ar de desarmonia ao ambiente, uma vez que há restaurantes que colocaram 

cerâmica, outros pintaram o piso e mais alguns que deixaram como estava, contribuindo para a 

desorganização do ambiente. 

 

Figura 10: Piso não uniforme da praça de alimentação 

 

Fonte Própria(2017) 

 

Outro ponto fraco diz respeito à iluminação, que é precária, a fonte de luz artificial é fraca e em 

dias nublados, a luz natural que incide no ambiente através do espaço existente entre o telhado e as 
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paredes não é suficiente para iluminar adequadamente o ambiente. Mesmo em dias de sol (como mostra 

a imagem abaixo) o ambiente se mostra iluminado de maneira não uniforme. 

 

Figura 11: Iluminação Natural da Praça de Alimentação. 

 

Fonte Própria(2017) 

 

10.4.4 Conteúdo. 
 

Ao analisar o conteúdo dos pratos oferecidos na praça de alimentação, foi encontrada uma riqueza 

de elementos da cultura sertaneja, pratos como buchada, cozido de costela, feijoada, carne-de-sol, 

sarapatel, rabada, e também uma infinidade de combinações de pratos de comida caseira que não deixam 

de estar presentes nas mesas da maioria dos sertanejos. 

Como ponto fraco, o que pode ser citado é o excesso de opções que fogem ao padrão do objetivo 

do plano de marketing, ou seja, pratos que fazem parte da culinária sertaneja, destoando assim do que é 

servido comumente, ao exemplo de salgados, espetinhos, churrasco, lasanha, etc. 

 

10.4.5 Tamanho. 
 

O tamanho das porções servidas pela maioria dos restaurantes é bem generoso, fato louvado pela 

maioria dos clientes, porém como desvantagem, isso as vezes gera grande desperdício, pois nem todos 
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conseguem ingerir tudo que foi servido e se não for solicitado que embale o que sobrou esses restos 

acabam indo para o lixo. 

 

10.4.6. Qualidade. 
 

A qualidade dos pratos e do atendimento prestado é um ponto positivo apontado pelos clientes, 

segundo questionário aplicado, foi evidenciado que a qualidade da comida é boa e o atendimento é bem 

feito. Porém, é importante salientar que a qualidade dos dois quesitos é passível de melhora, pois não há 

técnicas que facilite o atendimento, como a ausência de comandas e cardápios impressos e em relação à 

qualidade dos alimentos, muitas vezes a economia para reduzir os custos de produção fazem com que 

alguns pratos sejam gordurosos e de baixo teor nutricional. 

 

Figura 12: Sarapatel Nordestino 

 

Fonte Própria(2017) 

 
10.4.7 Serviços. 
 

Alguns pontos fortes encontrados nesse quesito são a embalagem das sobras para viagem, o que 

evita o desperdício de alimentos e o serviço de entrega oferecido por apenas um restaurante. Como pontos 

fracos podemos citar o lazer deficitário, apresentando apenas aparelhos de televisão e rádio para distração 

dos clientes que mesmo assim não são presentes em todos os restaurantes e também o fato de que os 

funcionários responsáveis pelo atendimento não possuem fardamento que facilite a identificação por 

parte dos consumidores.  
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Figura 13: Layout de um dos restaurante da Praça de alimentação. 

 

Fonte Própria(2017) 

 

10.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO.  
 

A fase do ciclo de vida onde se encontra o produto (comida típica sertaneja) para o contexto da 

Praça de Alimentação se encontra na fase de maturidade, são produtos que já são comercializados a um 

tempo considerável, há cerca de 30 anos, desde seu estabelecimento naquele local, o volume de vendas 

já dá sinais de enfraquecimento devido à concorrência nas proximidades, evidentemente a necessidade  

de estratégias adequadas mostra-se necessária para que se possa atingir o objetivo de conseguir 

diferenciar a oferta e conquistar o domínio do segmento de mercado a ser explorado. 

 

          Figura 14: Ciclo de vida do produto 

 

           Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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Pelo fato de se apresentar num período de grande volatilidade competitiva e de entrada e saída de 

empresas do mesmo seguimento no mercado, a Praça de Alimentação, para conseguir aumetar sua 

participação no mercado e aumentar o preço dos seus produtos em função da demanda deve adotar uma 

estratégia que mais se adeque à sua realidade financeira e seu atual mercado de atuação. Por oferecer 

também pratos de “comida caseira”, e outros tipos de alimentos que fogem ao padrão de pratos da 

culinária sertaneja, os restaurantes acabam por competir com outras empresa do mesmo ramo, que é 

amplo na cidade, inclusive no piso inferior do mesmo galpão que ocupa e no entorno da feira, ao focar 

seus esforços apenas em um tipo de produto mais específico e rico em poder histórico, simbólico e de 

referência, os permissionários deixariam de competir com restaurantes especializados em comida caseira 

e entrariam em um segmento ainda pouco explorado, onde eles detêm vasta experiência, o da culinária 

sertaneja.  

Para atingir esses objetivos identificamos que a melhor estratégia de maturidade a ser adotada 

seria a modificação de mercado, dando ênfase a tudo que for proveninete da culinária sertaneja, desde 

aumentar a gama de ingredientes típicos dessa cultura, até investir na caracterização do ambiente e dos 

funcionários afim de evidenciar não só o sabor dessa cultura, mas também da riqueza da sua arte e até o 

resgate dos hábitos e costumes simples do povo do sertão nordestino. 

 

10.6 MATRIZ BCG. 
 

Figura 15: Matriz BCG da Praça de Alimentação do Mercado Municipal do Bairro Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Fonte: Elaboração própria 2017. 
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10.6.1 PF (Prato Feito). 
 

Inseridos num mercado com alta taxa de crescimento e tendência a atrair muita concorrência, os 

PF’s podem ser considerados “estrela” na classificação BCG. Necessitando por parte da organização de 

um dispêndio maior de recursos para proteger e ampliar sua participação no mercado. 

 

10.6.2 Prato Comercial. 
 

Inseridos num mercado com taxas de crescimento mais lento e de concorrência menos intensa 

devido aos tipos de pratos servidos (maioria da culinária típica sertaneja), os pratos comerciais são os 

carros chefe da praça de alimentação e preferência da maioria dos clientes devido ao seu tamanho de 

porções e flexibilidade para alimentar até 3 pessoas, sendo assim foi classificado com “Vaca Leiteira”. 

Por gerar maior renda aos permissionários os pratos comerciais podem gerar receita para investir na 

organização. 

 

10.6.3 Bebidas Alcoólicas. 
 

Inseridos num mercado de alto crescimento e propensão a gastos as bebidas alcoólicas foram 

classificadas como “ponto de interrogação” pelo simples fato de que é um produto potencial a boas 

margens de lucros, desde que, se ofereça bebidas inerentes à cultura sertaneja, como é o caso das cachaças 

artesanais, bebidas curadas, temperadas e outros tipos de bebidas que sempre estiveram presentes como 

aperitivos antes das refeições dentro do universo da cultura sertaneja. 

 

10.6.4 Marmitas. 
 

Inseridas num mercado de crescimento lento e geralmente pedidos por um pequeno grupo de 

consumidores, as marmitas foram classificadas como “abacaxi” na classificação BCG pelo fato de não 

serem uma fonte importante de renda para a organização, o importante aqui será buscar trazer as pessoas 

para frequentarem a praça de alimentação e usufruir dos produtos e serviços ali oferecidos, portanto, as 

marmitas por terem um caráter de “comida para viagem” devem ser reavaliados como parte integrante 

do mix de produtos. 
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10.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS.  
 

Para que as estratégias escolhidas tenham o efeito desejado, é necessário antes de tudo formar a 

associação entre todos os permissionários, de modo que se posso promover as alterações necessárias e 

que beneficiem todos os envolvidos, dando direito a opinião de cada um e buscar a democratização do 

espaço votando sempre no que for melhor para todos. 

 

Quadro 5: Sínteses das recomendações estrtégicas 

Elementos Recomendações Estratégicas  

 

Embalagem 

 

Procurar atenuar as falhas da estrutura do espaço onde está inserida a Praça de 

alimentação fazendo uma simples reforma de modo que o ambiente passe a 

transparecer organização e homogeneidade. 

Buscar trazer elementos da cultura sertaneja ao servir os pratos para os clientes, 

um exemplo disso seria o uso de travessas e cumbucas de barro para servir as 

porções. 

 

 

 

Marca 

Procurar criar uma marca que remeta ao sertão nordestino para identificar a 

praça, que hoje é dividida pela heterogeneidade das fachadas dos vários 
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 restaurantes distribuídos pelo ambiente físico da praça. O ambiente também 

deveria ser reformulado para que trouxesse ao imaginário dos consumidores à 

lembrança de suas raízes sertanejas, à vida no campo e elementos que possam 

evidenciar a riqueza da cultura dessa região. Sendo assim, a praça passaria a 

ser referência não apenas gastronômica, mas também cultural do sertão 

nordestino em toda a região. 

 

 

Design 

 

Com a intenção de deixar o ambiente mais homogêneo, harmônico, organizado 

e aconchegante deve-se estudar padronizar o ambiente, desde o piso, cor das 

paredes e decoração, de forma que os clientes se sintam imersos em um 

ambiente agradável e rico em cultura e tradição. Deve-se também acabar com 

a ideia de individualidade na arrumação das mesas, dando a sensação de 

liberdade e interação entre os consumidores e colaboradores. 
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Conteúdo 

Com a intenção de passar a imagem cultural do sertão, os ingredientes dos 

pratos que não fazem parte da culinária sertaneja deveriam ser trocados por 

elementos que caracterizem essa região, tais como: mandioca, batata-doce, 

jerimum, milho, feijão de corda, amendoim, palma, ananá, carne-seca, 

manteiga de garrafa, queijo coalho, carne-de-sol, entre outros. 

 

 

Tamanho 

 

Com o intuito de reduzir custos e o desperdício de alimentos seria necessário 

moderar o tamanho das porções dos alimentos que hoje são muito generosas. 

 

Qualidade 

 

Por meio de questionário aplicado com os consumidores foi evidenciado que a 

qualidade já é um ponto forte dos produtos comercializados na praça, devendo 

então se manter esse padrão e se possível melhorar ainda mais a qualidade dos 

produtos para que se possa atingir os consumidores mais exigentes. 
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Serviços 

 

É necessário investir em serviços de segurança (hoje inexistentes) para 

aumentar a sensação de bem-estar dos consumidores. Também é interessante 

disponibilizar serviço de rede de internet sem fio como diferencial competitivo 

e para oferecer lazer aos clientes. Nesse segmento seria interessante a criação 

de um website com informações dos produtos, histórico da organização, 

promoções, cardápio online, bem como conteúdo informativo de elementos da 

cultura sertaneja, não apenas referentes à culinária. Não se deve descartar 

também a criação de um palco para que se possa proporcionar música ao vivo 

com os cantores da terra, estimulando assim a difusão da cultura sertaneja, por 

meio da música, teatro, entre outros estilos de arte da cultura sertaneja. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

 

11. ESTRATÉGIA DE PREÇO 

 

11.1 FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO. 

 

Quadro 06: Síntese dos fatores ambientais na precificação 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

1. Ambiente concorrencial Interno e Externo à praça de alimentação. 

2. Custo dos produtos. 

3. Inflação flutuante dos 

alimentos. 4.Localização da 

praça. 

5. Renda dos moradores do bairro e entorno. 

6. Percepção dos consumidores. 

7. Políticas Públicas. 

8.Tendências 

comportamentais. 

9.Impostos. 
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11.2 ESTRUTURA DE CUSTO. 

 

Quadro 07: Síntese da estrutura de custo 

Categoria dos Custos Organização 

Custos Fixos R$: 5100 

Custos Variáveis R$:15.345,5 

Custo Unitário Fixo R$: 2,171 

Custo Unitário Variável R$:6,53 

Custo Total R$:20.445,5 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

11.3 O PONTO DE EQUILÍBRIO. 

 

A média estimada de custos fixos para os 11 estabelecimentos da praça de alimentação do bairro Brasil fica 

em torno de R$: 5.100,00 com despesas referente aos funcionários e a taxa de locação do espaço. Nesse 

sentido, dado uma há um quantitativo médio de 470 refeições vendidas semanalmente, é necessário 

vender aproximadamente 964 produtos durante um pouco mais de duas semanas para equilibrar receitas 

e custos, sendo que a partir dessa quantidade já há existência de Lucro Bruto. 

Obs: O preço de venda foi elaborado através do valor estimado do preço dos produtos direcionados as 

refeições (PF, Comercial, Marmitex) juntamente com o preço dos bens complementares(Bebidas em 

Geral , tendo em vista que existem preços e volumes das refeições diferenciados entre permissionário 
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Quadro 08: Ponto de Equilíbrio da organização 

 

11.4 ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO CONCORRENTE . 

 

Quadro 09: Análise da precificação do concorrente 

 

Produto Preço do Concorrente Preço da Organização 

A) Prato Feito 12,00 10,20 

B) Comercial/ 16,00 12,75 

C) Marmitex 13,00 11,45 

D) Suco 5,00 3,70 

M.C(Unit) = P.V – C.V(Unit) R$: 11,20 – R$6,53 M.C(Unit)= R$:4,67 

P.Equi= Custo Fixo/M.C(Unit) R$: 5100/R$: 4,67 P.Equi= 963,6 

30000 
 
25000 
 
20000 
 
15000 

Receita 

Custo 

10000 
 

 
 

 

470 940 1410 1880 2350 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 
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E) Bebidas Alcóolicas 6,30 4,90 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

Os preços da organização foram elaborados através das médias simples dos restaurantes bem como 

o volume de alimentos, tendo em vista que são ofertados o mesmo produto, mas com volumes 

diferenciados. Em aplicação, o Prato Feito(PF) da concorrência é aproximadamente 17% maior que a 

praça de alimentação; o Comercial se tem duas opções, o que servem 01 pessoa e outro até 02, em média, 

o preço da concorrência é 25% maior do que a praça; a marmitex da praça de alimentação é 13,5% mais 

barata do que os concorrentes; o suco é sérvio de forma universal entre os comerciários, servidos em 

forma de jarra de 500ml, tendo uma variação de preço de 35% mais caro do que na praça e por fim, temos 

as bebidas alcoólicas em que são 29,6% mais baratos do que os concorrentes. 

           A precificação dos concorrestes, bem como da praça de alimentação são elaborados através dos 

valores dos custos e também da concorrência interna. Tal fato é refletido nos preços sendo que os 

concorrentes possuem uma estrutura de custo mais complexas e de maior valor. 

 

11.5 ATRIBUTOS DIFERENCIAIS. 

 

           A praça de alimentação do bairro Brasil em si, já possui um mix de produto muito amplo desde alimentos 

extremamente ligados a cultura nordestina, até aqueles relacionados ao dia a dia das famílias brasileiras como um 

todo. Nesse sentido, ao invés de se vender várias classes de produtos, a ideia é se especializar nas refeições típicas 

do sertão, sendo a vantagem diferencial o resgate dos laços e símbolos culturais da região. Ainda assim, o espaço 

irá oferecer uma recepção típica do sertanejo sendo estes sempre bem acolhedores e que conquistam os clientes 

através da simplicidade e simpatia sem fugir da realidade do local. Do mesmo modo, o conforto do ambiente 

sertanejo baseado na simplicidade e instrumentos que remetem a cultura e o estilo de vida do sertão. 

 

11.6 OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO. 

 

Tendo em vista o perfil das empresas já existentes e o nível de demanda dos consumidores, o objetivo 

da precificação será de posicionamento. Dessa forma, por se tratar de um ambiente predominante da 

caatinga e sertão, bem como a cultura do conquistense de buscar restaurantes e bares para opções de 

lazer, a ideia é posicionar a praça de alimentação como um ambiente alternativo para aqueles que se 

interessam ou possam se interessar pela cultura do norte de minas e do nordeste brasileiro. Por 

conseguinte a precificação deverá estar voltada para atrair consumidores e buscar um espaço e se 
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posicionar dentro do segmento de alimentação em Vitória da Conquista. 

 

11.7 ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO. 

 

Quadro 10: Estratégia de precificação 
 

Mercado/ 
 

Produto 

 
Existente 

 
Novo 

 

Existente 

 

Penetração de Mercado 

     

 Desenvolvimento de Produtos. 

Novo Desenvolvimento de Mercados Diversificação 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

A praça de alimentação é um produto já existente e que atuam em um mercado também já 

existente, logo, tendo em vista que os produtos ofertados possuem uma vida útil mais curta e o padrão de 

renda dos consumidores, a estratégia de penetração consegue gerar um interesse, principalmente, 

naqueles que buscam uma pechincha e gostam de saborear a comida sertaneja. 

A utilização de preços abaixo da concorrência tem a função de atrair o consumidor à degustação, 

caso aprovado, a estratégia de penetração vai prende-lo, ou seja, ela coloca o produto em uma posição de 

vantagem para estabelecer uma presença firme em seu segmento de atuação. Dessa forma, praça de 

alimentação do Bairro Brasil entrará na preferência do consumidor e a organização pode aumentar 

gradualmente os preços e arrecadar lucros cada vez maiores. 

 

11.8. POLÍTICA DE DESCONTO SUGERIDA. 

 

Quadro 11: Síntese da política de desconto 

Desconto Descreva da política de desconto 

À Vista Pagamento a vista há desconto de até 5% 

do montante. 

Comercial 10% de desconto para feirantes do entorno 

da praça de alimentação. 
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Por volume 5 % desconto para grupos composta de no 

mínimo de 03 pessoas 

Sazonal Redução de preços no período da 

quaresma 10% 

Promocional Aniversariante ganha 20% de desconto 

Preço Isca Desconto na bebida 50% 

Apoio Promocional Semana de Aniversário da praça de 

alimentação, desconto de 10% nos 

restaurantes. 

Fonte: Própria 

 

12 ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO. 

 

12.1 DESCRIÇÃO DO CANAL DE MARKETING. 

 

O canal de Marketing consiste exatamente em saber disponibilizar produtos ou serviços ao 

consumidor final de acordo com suas demandas e exigências, esses canais são os caminhos pelos quais o 

produto percorre até seu cliente final. Na Praça de Alimentação da Feira do Bairro Brasil, a estrutura desse 

canal de marketing na fase de compras dos produtos que serão preparados e servidos aos clientes de cada 

restaurante de acordo entrevista cedida por permissionários teria como principal intermediador o 

Atacadão S/A, e de forma secundaria para compra de hortaliças na própria feira o que ajuda na logística já 

que são locais com uma grande concentração de variedade, o armazenamento em sua grande maioria não 

é feito no local dos restaurantes por terem pouco espaço, eles preferem guardar em suas casas e realizar o 

transporte de acordo a necessidade para manter a organização, do mento do reparo até a mesa do cliente. 

 

12.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING. 

 

A seguir apresentamos organograma dos níveis de canais de marketing, dos canais que são 

utilizados desde o fabricante dos produtos que serão preparados, até o consumidor final. 
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Figura 16: Níveis de canais de Marketing da Praça de Alimentação. 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

O canal B, representa a compra dos permissionários na feira do bairro Brasil, como as hortaliças 

e verduras são adquiridos na própria feira onde se encontra a praça, onde a produção dos produtores rurais, 

geralmente da região, é vendida pelos feirantes, que se enquadraria na nos varejistas e os clientes dos 

restaurantes são os consumidores. 

Já o canal C, representa a compra dos permissionários no Atacadão S/A, onde são adquiridos os 

cereais, óleos, algumas carnes e outras coisas, já que o local possui uma diversidade de alimentos e 

utensílios, após os produtos serem adquiridos pelos varejistas, serão preparados e vendidos aos 

consumidores finais. 

 

12.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA. 

 
Quadro 12: Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda 
 

Componentes Estratégicos Pontos Fortes Pontos Fracos 

Mix de Produto (Conteúdo, 

exposição, validade, estoque) 

 
 
 
 

O mix de produtos explorados pelos 

restaurantes presentes na praça de 

alimentação, é em sua grande maioria 

baseados na culinária local, com 

Apesar de utilizarem 

pratos da culinária 

sertaneja, falta uma maior 

apropriação dessa cultura, 
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poucas exceções encontradas como o 

exemplo de alguns restaurantes que 

trabalham com massas. 

Os pratos servidos nos restaurantes 

são expostos nas fachadas, fotos dos 

pratos mais populares, assim como os 

pratos que são oferecidos aos clientes 

estão escritos em letras garrafais. 

Um restaurante em especifico o 

denominado restaurante “Minha 

Deusa” utiliza o endosso de 

celebridades para se promover e se 

destacar na praça, também na fachada 

além dos pratos oferecido e fotos dos 

pratos também estão expostas fotos de 

celebridades que já estiveram ali para 

provar dos seus pratos 

falta elementos para se 

tornar referência local 

nesse tipo de culinária. 

A exposição dos pratos, de 

forma escrita e em fotos, 

não é suficiente. Os 

clientes sentem falta de um 

cardápio impresso onde 

possam ver os pratos de 

forma mais próximas, 

saberem os valores 

praticados atualizados. 

O estoque de suprimentos 

não ser no local dos 

restaurantes, pode trazer 

prejuízos como falta de 

todos os ingredientes de 

um prato ou gerar uma 

recompra para não deixar 

de atender os clientes em 

um distribuidor 

alimentício próximo que 

pode ter um valor mais 

altos. 
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Exposição do Preço Não se aplica. A exposição dos preços 

não é visível ao cliente no 

momento da sua escolha, 

pode trazer 

constrangimento caso o 

cliente só for avisado do 

valor após ter feito sua 

refeição e não tenha o 

valor disponível. 

Promoção (conteúdo, comunicação, 

posicionamento, criatividade, etc) 

Os restaurantes da praça 

chamam atenção pela 

qualidade e sabor de seus 

produtos, e por ainda assim 

permanecerem com os preços 

aplicados acessíveis ao 

público, considerados justo. 

Falta de divulgação da 

praça é um grande mal 

enfrentado, pois nem todos 

sabem da existência da 

praça e dos restaurantes 

isso faz como que muitos 

clientes sejam perdidos. 

Inexistência de promoções 

na praça, eventos com 

artistas sertanejos locais 

para atrair mais pessoas, e 

se se tornar também uma 

opção de lazer. 
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Localização (externa e interna) Ambiente com localização 

privilegiada, próximo ao 

centro da cidade e situado a 

poucos metros da BR116, com 

grande fluxo de pessoas que 

trafegam pela feira, além do 

seu amplo espaço interno. 

Ausência de visibilidade 

para o local, que não 

possui sinalização., 

mesmo estando à procura 

da praça na feira do bairro 

Brasil, a dificuldade em 

encontrar o local. 

Carência de uma estrutura 

adaptada para portadores 

de limitações físicas, tendo 

acesso somente por 

escadas. 

Atmosfera da Loja (layout, 

iluminação, sinalização, 

climatização, aromatização, 

arquitetura, etc) 

Os restaurantes são dispostos 

em formato “U” o que permite 

visualizar todos os 

restaurantes desde a porta da 

entrada, a simplicidade do 

local também é um ponto para 

se destacar. 

Falta de estrutura, 

iluminação, sinalização, 

climatização, 

acessibilidade e 

organização. Não a 

padronização no ambiente. 

Serviços ao cliente (antes, durante e 

depois) 

Refeições de excelente 

qualidade, saborosas e 

carregadas de cultura. 

Ambiente limpo, com 

atendimento simples. 

Falta de cardápio 

impresso, prejudica a 

escolha dos pratos e o 

controle dos gastos. Mesas 

e 
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  cadeiras são desconfortáveis 

o que pode afastar os clientes. 

Funcionários (densidade, Os funcionários do local Os funcionários não 

abordagem, eficiência, apesar de não terem utilizam uniforme, não é 

comunicação, etc) capacitação ou oferecido treinamento 

 treinamento estão para atendimento dos 

 dispostos a ajudar o clientes, e nem há essa 

 cliente nas melhores preocupação no 

 escolhas. momento da 

  contratação. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

12.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA. 

 

Na praça de alimentação não pode ser percebido nenhuma estratégia de cobertura (intensiva, 

exclusiva e seletiva). A sugestão seria adotar a estratégia de cobertura exclusiva, diversificando o mix de 

marketing com base na culinária sertaneja, tornando-se referência da cidade e região como ponto da 

gastronomia sertaneja. Com essa imagem caracterizada através dos pratos servidos, sendo um dos poucos 

locais especializados nessa cultura, uma boa reputação pela comida saborosa e bem preparada que é 

servida, mantendo os clientes fiéis e atraindo novos visitantes. 

Ao concordar com a estratégia de cobertura exclusiva, e investir com exclusividade nos pratos 

sertanejos os restaurantes estariam assumindo o risco de um potencial de vendas limitado, já que os 

pratos servidos podem não agradar a todos os públicos, pois a culinária sertaneja possui sabores fortes, 

característicos e peculiares que nem todos apreciam. 

Quadro 13: Síntese da estratégia de cobertura 
 

Cobertura Descrição 

Intensiva  
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Exclusiva Cobertura que mais se encaixaria para ser utilizada na Praça 

de Alimentação da Feira do Bairro Brasil. 

Seletiva  

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

12.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS . 

Quadro 14: Recomendações estratégias 
 

Componentes Estratégicos Recomendações Estratégicas 

 

Mix de Produto (Conteúdo, 

exposição, validade, estoque) 

Se especializar na culinária sertaneja, buscar cursos 

gastronômicos da área, aumentar a variedade dos pratos 

típicos sertanejos, se tornar especialista e um referencial 

na área, enriquecendo ainda mais o cardápio com esses 

elementos. 

As apresentações dos pratos devem ser reelaboradas, 

recipientes de vidro ou cerâmica, enriquecerão ainda mais 

os alimentos, aumentando a percepção de limpeza, e ao 

apresentar ao cliente um prato e recipiente de barro por 

exemplo faz com que ele tenha uma lembrança do sertão, 

e associe a comida a essa cultura. 

O estoque deve passar a ser no restaurante, para evitar 

contratempos e prejuízos financeiros, com o estoque mais 

acessível, mesmo com a surpresa de um pedido que não 

esteja pronto no dia, se tema possibilidade de prepará-lo 

de forma mais rápida e sem maiores transtornos. 

Exposição do Preço Os preços devem começar a estar expostos em 

todos os restaurantes nos cardápios que são 
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 entregues ao cliente no momento que se senta à mesa. 

Promoção (conteúdo, comunicação, 

posicionamento, criatividade, etc) 

 

 

Promover o restaurante, referência na cidade como ponto 

para desfrutar as delicias da culinária sertaneja, 

divulgando nos meios de comunicação que mais atingem 

o público alvo almejado pela praça, como rádios e jornais 

locais para divulgar as promoções, atrações musicais e 

eventos que ocorrerem na praça. 

A sinalização de como se chegar a praça de alimentação 

deve sofrer melhoras, para que os clientes a localizem de 

maneira mais rápida e fácil, esse empecilho deve ser 

eliminado. 

Localização (externa e interna) Apesar da praça de alimentação ser ampla o grande 

número de boxers que foram divididos para os 

restaurantes prejudica na organização, a diminuição traria 

melhoras, para os permissionários e clientes. Possibilitaria 

restaurantes maiores, onde não haveria mais desculpas 

para o estoque não ser no local. 

Atmosfera da Loja (layout, 

iluminação, sinalização, 

climatização, aromatização, 

arquitetura, etc) 

Necessárias melhorias em toda estrutura da praça: 

iluminação, piso, climatização, circulação e 

acessibilidade, padronização da mesas e cadeiras. 

Incluir placas e sinalização no acesso a praça, eliminado a 

dificuldade de encontrar o local. 

Instalar plataformas elevatórias, para garantir 

acessibilidade de pessoas com limitações físicas. 
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Serviços ao cliente (antes, durante e 

depois) 

Contratação de novos funcionários que possuam 

treinamento em atendimento de clientes ou realização 

treinamento com os funcionários presentes nos 

restaurantes. 

Cardápio contendo todas as informações dos pratos 

servidos pelos restaurantes, além dos preços visíveis nos 

cardápios. 

Adotar uma postura de ouvir sugestões dos 

frequentadores, para buscar melhorias. 

Funcionários (densidade, 

abordagem, eficiência, comunicação, 

etc) 

Investir em treinamento, para atendimento e preparação 

dos pratos com cursos de culinária principalmente voltada 

para pratos sertanejos. 

Obrigatoriedade em utilizar uniforme, que sigam o 

regulamento da vigilância sanitária para os que tem 

contato com a cozinha. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

13 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

 

13.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL. 

Com o objetivo de diagnosticar a estrutura, o funcionamento, a mensagem, a finalidade e a 

eficiência do composto promocional da organização, apresentamos o seguinte quadro síntese: 

 

Quadro 15: Síntese do Diagnóstico do Composto Promocional. 

Elementos Pontos Fortes Pontos Fracos 

Promoção de Vendas Pratos servidos na Praça de 

Alimentação sofrem reajuste do 

preço de acordo com o pedido do 

cliente. 

Consumidores não cientes que 

pode ocorrer esse reajuste do 

preço conforme o pedido. 
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Merchandising Imagens das refeições servidas na 

Praça estampadas nas fachadas 

dos restaurantes. 

Pouca utilização dessa técnica 

para divulgação da Praça em 

si. 

Propaganda Propaganda de boca-a-boca o que 

faz a Praça ser recomendada e 

promovida de forma gratuita. 

A maioria das pessoas que 

indicam a Praça de 

Alimentação não sabem que 

este espaço se chama Praça de 

Alimentação. 

Publicidade Configurar como um importante 

ponto turístico de Vitória da 

Conquista por conta de seu 

aspecto cultural e pratos 

tradicionais. 

Por sua má estrutura, o 

ambiente da Praça de 

Alimentação não 

proporciona uma boa 

publicidade. 

Relações Públicas Receptividade dos 

funcionários. 

Não ter uma comunicação 

externa. 

Vendas Diretas Contato entre clientes e 

permissionários. 

Demora no atendimento do 

pedido. 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Como podemos observar no quadro, no composto promocional da Praça de Alimentação da 

Feirinha do Bairro foram identificados pontos fortes e pontos fracos nos seguintes elementos: promoção de 

vendas, merchandising, propaganda, publicidade, relações públicas e vendas diretas. 

Na promoção de vendas da Praça de Alimentação têm-se como ponto forte os pratos servidos que 

sofrem reajustes de preço de acordo com o pedido do cliente, em contrapartida os consumidores não estão 

cientes que pode ocorrer esse reajuste do preço conforme o pedido, pois não tem nenhum aviso exposto 

referente a esse reajuste quando os clientes adentram na Praça. Ao se falar em merchandising, podemos 

notar que os restaurantes da Praça utilizam imagens das refeições servidas estampadas nas fachadas dos 

restaurantes, o que aguça o apetite dos clientes, contudo, notamos também que não há quase utilização 

dessa técnica para divulgação da Praça em si. 
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Figura 17: Clientes na Praça de alimentação. 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

Figura 18: Fachadas dos restaurantes. 

 

 

 

  

Fonte: Própria (2017) 
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A propaganda da Praça é de boca-a-boca, o que faz esta ser recomendada e promovida de forma 

gratuita, no entanto, sendo indicada desta forma a maioria das pessoas que a indica não sabem que este 

espaço se chama Praça de Alimentação e reconhecendo-a como um conglomerado de restaurantes. O 

ponto forte da publicidade da praça de alimentação é justamente por esta configurar como um importante 

ponto turístico de Vitória da Conquista por conta de seu aspecto cultural e pratos tradicionais, mas ao 

chegar-se à Praça vemos que o ambiente não proporciona uma boa publicidade, por conta de sua má 

estrutura e organização do espaço. Por último, no diagnóstico do composto promocional temos as vendas 

diretas, em que o ponte forte da Praça nesse quesito é o contato direto entre clientes e permissionários, 

apesar disso tem-se a demora no atendimento como ponto fraco, o que faz os clientes esperarem certo 

tempo para o atendimento do pedido, o que causa uma má impressão do serviço prestado. 

 

Figura 19: Parte interna da Praça de Alimentação. 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

Com relação às relações públicas, percebe-se a receptividade dos funcionários, sinal de uma boa 

comunicação interna, sendo que, a praça não utiliza de comunicação externa. 

 

13.2 ANÁLISE DE MÍDIA. 

 

Por meio da análise que foi feita na Praça de Alimentação constatamos que a mesma não utiliza 

nenhum tipo de mídia para divulgação, a exemplo de rádio, televisão, jornal, revistas, outdoor e internet. 

Estes meios de comunicação poderiam, caso utilizado pela Praça de Alimentação, possibilitar o 

conhecimento desta ao público consumidor, proporcionando assim maior demanda de consumidores na 
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Praça. Diante disso traçamos uma estratégia de promoção visando aumentar o reconhecimento da praça, 

minimizando assim o problema de caso 01 que é ressignificação da imagem da Praça de Alimentação 

como referência cultural. 

Para cobertura de mídia da Praça de Alimentação do Bairro Brasil se dará preferência para a 

utilização de mídia de massa (divulgação em espaços públicos, propaganda em rádio) e mídia interativa 

eletrônica (Internet, redes sociais) de modo a alcançar por meio destas mídias um maior público 

consumidor. Devido a faixa etária do público-alvo ser de pessoas entre 20 e 60 anos em que esse tipo de 

mídia é acessível, estimasse que se terá um bom índice de audiência. Visto que, o impacto da utilização 

desse tipo de mídia será positivo, pois poderá alcançar os consumidores pretendidos e os custos para essa 

divulgação serão menos elevados. Sendo o Investimento para cobertura de mídia de acordo com a 

disponibilidade dos maiores interessados (permissionários e Prefeitura). 

Com a utilização desses meios de comunicação pode se pensar em uma campanha fomentando a 

percepção dos consumidores e frequentadores da Praça de Alimentação quanto a Praça ser um ambiente 

cultural e de tradição sertaneja. Ainda como estratégia de promoção, os restaurantes da Praça podem 

adotar o prato do dia, que se tornará possível ocorrendo à associação dos permissionários. 
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