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RESUMO 

 

O projeto visa desenvolver e implantar práticas de comunicação 
organizacional e estratégica de Relações Públicas focadas nos públicos essenciais 
não constitutivos da Piccola Pizzaria, um empreendimento que começou pequeno e 
hoje é uma pizzaria conhecida e de grande porte na cidade de Santos.O foco do 
estabelecimento é o preparo e comercialização de alimentos, especializados na 
culinária italiana. 

A ideia de fazer o projeto experimental de Relações Públicas sobre a Piccola 
Pizzaria amadureceu após o contato com um dos sócios proprietários que abriu 
totalmente as portas para a elaboração desse projeto para seu estabelecimento. 

Ficou evidenciado em uma das conversas com o cliente que eles buscam 
uma aprimoração no trabalho e serviço oferecido, e tem um grande interesse em 
saber a opinião dos clientes e dos funcionários com relação ao atendimento. Uma de 
suas falhas é a não utilização da internet para divulgar e comercializar seus 
produtos.  Para planejar, desenvolver e executar as ações foi criada uma agência de 
Comunicação e Planejamento de Relações Públicas, para diagnosticar os ruídos de 
comunicação existentes e inserir a marca e o conceito da pizzaria nas mídias 
sociais. 

Palavras-chave: Comunicação. Relações Públicas. MídiasSociais. Atendimento.  

ABSTRACT 

The project aims to develop and implement practices of organizational 
communication and strategic public relations focused on the essential public not 
constituent of Pizzeria Piccola, a venture that started small and now is a large and 
known Pizzeria in Santos city.The focus of establishment is  preparation and 
marketing of foods, skilled in Italian cuisine 

 The idea of the experimental design of the Pizzeria Piccola matured after 
contact with a partner owner who fully opened  the doors to the development of this 
project within his establishment. 

It was shown in one of the conversations with the client  that the owner also 
seeks an improvement in the working and service area offered, and has a great 
interest in getting feedback from them and from the employees about the service. 
One of its flaws is the non-using of the internet to promote and sell their products. To 
plan, develop and execute actions was created a planning agency Communication 
and Public Relations to diagnose the failures of communication within the facility and 
inserting the brand and the concept of pizzeria in social media. 

 

Keywords: Communication. Public Relations.Social Media.Service. 



7 
 

SUMÁRIO 

 

1    INTRODUÇÃO. ................................................................................................... 10 

2.    REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................. 11 

       2.1 Comunicação .......................................................................................... 12  

 2.2 Comunicação Organizacional ................................................................. 14 

             2.3 Relações Públicas .................................................................................. 17 

2.4 Públicos ................................................................................................... 22 

2.5 Marketing .................................................................................................. 27 

2.6 Marketing para Restaurantes ................................................................... 31 

3.    HISTÓRICO ....................................................................................................... 34 

4.    BRIEFING .......................................................................................................... 36 

5.    PESQUISA ......................................................................................................... 40 

          5.1 Pesquisa pelas redes Socias .................................................................... 42 

          5.1.1 Relatório de Pesquisa ............................................................................ 43 

          5.1.2 Questionário/ Tabulação ........................................................................ 45  

          5.2 DIAGNÓSTICO ......................................................................................... 58 

6.  OBJETIVOS ......................................................................................................... 60 

          6.1 Objetivo Geral ........................................................................................... 61 

          6.2 Objetivos Específicos ................................................................................ 61 

          6.3 Estratégias Gerais ..................................................................................... 62 

7.   AÇÕES DE COMUNICAÇÃO .............................................................................. 64 

          7.1 Ações ........................................................................................................ 65 

          7.1.1 Mural ...................................................................................................... 65 

          7.1.2 Caixa de Sugestão ................................................................................. 68 

          7.1.3 Site da Internet ....................................................................................... 72 

          7.1.4 Redes Sociais Exclusivas ....................................................................... 75 



8 
 

           7.1.5 Pessoa Jurídica de Comunicação ......................................................... 78 

           7.1.6 Organograma ........................................................................................ 79 

           7.1.7 Promoção Delivery ................................................................................ 81 

           7.1.8 Espaço interativo para o Público Infantíl ............................................... 83 

           7.1.9 Estruturar Delivery moto Adesivada ...................................................... 87 

           7.1.10 Missão, Visão e Valores ...................................................................... 89 

           7.1.11 Imã de Geladeira ................................................................................. 91 

           7.1.12 Google Adwords ........................................................................................ 93 

           7.1.13 Reformular Cardápio Delivery .................................................................. 94 

            7.5 Cronograma de Ações.................................................................................... 97 

           7.6 Estimativa Orçamentária ................................................................................ 98 

8 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 99 

9.    REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O projeto irá abordar a implantação da comunicação organizacional interna, e 

com seus clientes; mediante as políticas de comunicação estabelecidas por 

ferramentas de Relações Públicas, a fim de estabelecer uma comunicação eficaz e 

fixar a identidade da pizzaria com todos os seus públicos entre os funcionários, 

fornecedores, cliente e possíveis novos consumidores. 

Será realizado um alicerce teórico para tentar compreender a situação na qual 

a pizzaria está inserida e qual o embasamento de comunicação a ser utilizado, pois 

a comunicação da empresa com seus públicos é o que define a identidade 

organizacional, a direção e as condições que devem prevalecer. 

Por tratar-se de uma empresa no comércio alimentício, será realizado um 

estudo sobre os serviços oferecidos, o comportamento e práticas desse setor. 

A imagem da pizzaria está estabelecida perante seus clientes frequentes, 

porém precisa ser trabalhada para fixar sua identidade com objetivo de  atrair novos 

públicos e assim de forma estratégica aplicar ferramentas de Relações Públicas, nas 

ações propostas ao projeto, para tornar a Piccola referência em pizzaria na Baixada 

Santista.  

O estudo aborda o desenvolvimento de políticas de comunicação e utiliza 

ferramentas de Relações Públicas para os públicos essenciais não constitutivos, a 

fim de fortalecer a comunicação, a marca e a identidade da Piccola Pizzeria na 

Região. 

Para tanto, será utilizado o levantamento de dados, pesquisa de observação e 

entrevistas por meio das redes sociais, a fim de justificar os diagnósticos e ações a 

serem propostas. 
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2.1 Comunicação 

Para Rabaça - comunicação é o ato de informar, avisar ou transmitir algum 

tipo de mensagem. Ou seja, a troca de mensagem entre um emissor e um receptor 

independente da forma que é utilizada. Um fenômeno social que representa todo um 

processo de relacionamento e interação entre os homens. A comunicação inicia-se 

nos primórdios da civilização humana, quando se torna essencial para o 

desenvolvimento social. 

Existem diversas maneiras de se comunicar e de entender, as mensagens 

enviadas e recebidas cotidianamente. Atualmente, o mundo é movido pela 

comunicação e informação. Porém entender comunicação não é algo simples, é 

necessário compreender outros temas que interferem nesse processo.  

Ainda assim, até hoje um estudante de jornalismo ou publicidade que queira 
adquirir seu diploma universitário terá de se deparar, primeiramente, com 
paradigmas e correntes de pensamento oriundos de outros campos 
epistemológicos, tais como: Sociologia, Antropologia, História, Filosofia. 
(LAIGINER e FORTES, 2009, p.5) 

Comunicação é uma forma de expressão comum de todos os seres humanos 

que pode acontecer de forma verbal ou não verbal, por expressões, é uma 

competência espontânea e que atualmente não necessita de um contato direto entre 

as pessoas. 

Nesse contexto, a revolução industrial foi uma grande auxiliadora para 

impulsionar as mais variáveis formas de comunicação. E como todos os aspectos 

relacionados a esta época, a comunicação também ganha espaço e se torna mais 

moderna. 

Assim como a industrialização cria o mercado de consumo e a necessidade 
de alfabetização universal, cria também a necessidade de informações 
sintéticas para o grande número: o jornalismo e o livro, no século passado; 
o cinema, o rádio e a televisão, em nosso século. Cada um desses meios e 
todos eles em atrito determinam modificações globais de comportamento da 
comunidade. (PIGNATARI, 2002, p.18) 

Com isso, o processo de comunicação se torna fortalecido. Assim faz o papel 

da construção do conhecimento  

Para que se realize a troca de informação de forma clara e concisa é 

necessário que esteja bem organizada para que não haja ruídos, isto é, 
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interferências na mensagem enviada para aquela que é recebida pelo receptor. Para 

ter êxito a comunicação pode ser igualada a uma forma de interação. Porém só 

pode ocorrer interação a partir da compreensão.  

 A forma e o contexto em que a mensagem será transmitida são fatores 

essenciais para poder entendê-la corretamente. 

As escolhas feitas pelo jornalista quando escreve uma notícia, vão mudar, 
em algum grau, o jeito como os leitores vão entendê-la. Para o leitor, a 
compreensão de uma notícia depende em grande medida da forma como a 
informação é apresentada e, além disso, como a informação a respeito do 
assunto tem sido previamente organizada. (MARTINO, 2010, p.33)  

   Ao apropriar-se deste conceito o profissional que administra a comunicação 

em qualquer tipo de organização, seja em empresas, jornais ou em uma 

administração pública precisa ser bem treinado e ter conhecimento prévio do 

contexto para distinguir o que deve ser comunicado. 

Para isso existem os mais variáveis segmentos de comunicação, mas não 

basta apenas se comunicar, é necessário saber como e para quem, com intuito que 

o receptor receba e compreenda a mensagem de forma clara dentro de seu contexto 

sociocultural. Os novos meios de comunicação como as mídias sociais facilitam esse 

processo.  

Os meios de comunicação seriam responsáveis por garantir a continuidade 
do sistema a partir da transmissão dos conhecimentos e valores de uma 
geração para as seguintes. A ideia de “herança social” esta ligada à 
transmissão dos significados culturais, das práticas e concepções de mundo 
entre gerações. (MARTINO, 2010, p.25) 

   A vida social do ser humano é um produto da comunicação, pois desenvolve 

desde os primeiros anos de vida uma capacidade de entender e adotar o 

comportamento dos semelhantes, forma desta maneira o seu próprio eu. Portanto, é 

possível afirmar que a comunicação nada mais é que a linguagem comum que 

estabelece o universo de debates e efetiva do diálogo empregando um transporte 

das informações. 
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2.2  Comunicação Organizacional 

No final da década de 1960 com a crescente industrialização, as empresas 

iniciam uma relação de maior interação com seus públicos. Começa o processo de 

preocupação a construção de relacionamentos com seus públicos de interesse.  

 As empresas da época sentem a necessidade de ter uma identidade, de 

crescimento e desenvolvimento para acompanhar a modernização, por outro lado 

faz-se necessário criar uma maior integração interna entre os públicos, ou seja, 

comunicar-se e relacionar-se com seu público de interesse, valorizando-os. Para 

obter o resultado esperado surge o jornalismo empresarial um dos muitos outros 

fatores que integram a Comunicação Organizacional. 

Se na década de 1970 a comunicação chegava a um alto patamar nas 
organizações, na de 1980 investiu-se do conceito estratégico. A era da 
estratégia prima pela necessidade de a organização ser a primeira do 
mercado. O foco é o posicionamento. (KUNSCH, 2009, p.14) 

 Ao partir desta afirmação, a comunicação interna torna-se essencial para 

qualquer empresa ou organização. Os empresários começam a verificar a 

necessidade e a importância de se relacionar com os funcionários e seus diversos 

públicos, passam a conhecê-los mais.  

Adotar ações e projetos não apenas com seu público essencial não 

constitutivo, mas visam dentro de suas ações comunicacionais seus funcionários e 

suas necessidades e descobrem suas aspirações por meio de pesquisas e criam 

estratégias de relacionamentos.  

Seria conveniente investigar mais e melhor a ligação entre cultura, o clima e 
a comunicação. Pouco se avaliam os níveis de recepção da comunicação. 
Sente-se a necessidade de pesquisa sobre culturas internas, o que 
representam, como se desenvolvem e qual é a influência da comunicação 
no clima organizacional. (KUNSCH, 2009, p.16) 

Na década de 1990 a sociedade se torna mais organizada, as pessoas 

necessitam de maiores informações sobre os produtos que compram quem o produz 

e qual a sua origem. Desta forma novas fronteiras são construídas e a comunicação 

se subdivide.  

 Atualmente, a informação e a comunicação são muito importantes para a 

gestão empresarial. Tanto na comunicação externa na relação com seus públicos 
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diretos e indiretos como imprensa, governo entre outros. Mas também na 

comunicação interna, para unificar a ideia e a missão da organização. 

 “A sociedade e o mercado consumidor tornaram-se bastante hostis às 
empresas analfabetas’, que não aprendem a escrever, ouvir, falar, se 
expressar e, principalmente, dialogar no ambiente em que atuam”. 
(NASSAR, 1995, p.12) 

 A comunicação é um fator indispensável na sociedade, é por meio dela que é 

possível a compreensão das pessoas e do mundo. Desta forma, as empresas, 

organizações e entidades procuram se adequar a esta nova realidade e desenvolver 

uma comunicação eficaz com a utilização da ferramenta de comunicação certa para 

cada questão, para cada grupo. 

Muitos problemas de comunicação ocorrem por não haver um sistema de 

comunicação eficaz que atenda as demandas da organização.  Os responsáveis por 

essa área necessitam conhecer seus públicos essenciais constitutivos e não 

constitutivos, assim como suas redes de interferência,para poder assim pensar, 

planejar e aplicar ações para unificar e agregar valores a essa organização.  

Com o desenvolvimento destas ações corretamente consegue obter o 

reconhecimento e indiretamente promove uma boa imagem da organização. 

A Comunicação Empresarial, Organizacional, Corporativa ou Institucional 
compreende um conjunto complexo de atividades, ações, estratégias, 
produtos e processos desenvolvidos para criar e manter a imagem de uma 
empresa ou entidade (sindicato, órgãos governamentais, ONGs, 
associações, universidades etc) junto aos seus públicos de interesse 
(consumidores, empregados, formadores de opinião, classe política ou 
empresarial, acionistas, comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas, 
etc) ou junto à opinião pública. (BUENO, 2006, p.72) 

 

Portanto a comunicação organizacional promove a integração entre os 

públicos de interesse o que reflete na missão e nos valores da organização.  

Para Margarida Kunsch, (2009, p.28),  

os consumidores não queriam apenas saber sobre seus produtos, como 
funcionavam e como eram. Eles queriam saber mais, saber se era bom, 
quem fabricava. Uma ideia de organização.  

 Com isso a comunicação organizacional avança e se adapta à globalização, 

fica mais organizada e com muitas variáveis. É importante lembrar que é direcionada 
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a todos os tipos de organizações, não só empresas do segundo setor, a 

comunicação organizacional abrange a todas, em função única de unificar, 

comunicar e se relacionar com os públicos essenciais constitutivos e não 

constitutivos da organização. 
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2.3 Relações Públicas 

O pioneiro da profissão de Relações Públicas foi Ivy Lee, o primeiro a utilizar 

princípios e técnicas de Relações Públicas. No início do século XX os Estados 

Unidos foram marcados pela concentração de riquezas, monopólios e insatisfação 

generalizada entre os trabalhadores. As críticas dos jornalistas relatavam abusos 

políticos e questionavam atitudes de empresários. 

A partir desses fatos, Lee muito interessado no comportamento das massas, 

começa a assessorar os empresários para que tenham novas e melhores atuações 

na forma de corrigir sua postura diante da opinião pública, divulgar informações 

pertinentes aos públicos e assim, melhorar sua imagem, aplicava-se a frase “o 

público deve ser informado” (MOURA, 2008, p.34). 

Lee utilizava técnicas de comunicação para poder observar, aplicar e 

melhorar os discursos e posturas dos empresários da época, e assim obterem uma 

resposta positiva com os cidadãos que estavam insatisfeitos.  

A nova oportunidade que Lee via era de prestar assessoria que auxiliasse 
os empresários a corrigir a imagem que deles faziam a opinião pública, com 
a divulgação de informações favoráveis às empresas, pela imprensa 
informativa. (Chaparro, 2009, p.36) 

Lee foi o pioneiro da atividade, nos quais a preocupação é apenas com 

relações públicas de uma só via, em que se quer tão somente disseminar 

“informações relativamente objetivas por meio da mídia em geral e dos meios 

específicos.” (portal rp – Waldemar Luiz Kunsch apud KUNSCH, 1997, p.110). 

(http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/memoria/0299.pdf) 

 Já o pioneiro mundial na pesquisa sobre Relações Públicas, foi Edward Louis 

Bernays, sobrinho de Sigmund Freud, o primeiro professor de Relações Públicas em 

uma universidade e autor da primeira obra da área, Crystallizingpublicopinion de 

1923. (Kunsch, 2009, p.10 apud TORELLI, 2004, p. 174).      

 Lee e Bernays aplicam as técnicas de Relações Públicas diferentes, porém 

com o mesmo fundamento de estreitar e melhorar as formas de se comunicar com 

os públicos de interesse da época. 
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Em seus trabalhos, Bernays se envolve com o modelo assimétrico de duas 

mãos, em que predomina a persuasão, já com atenção ao feedback dos receptores, 

mas ainda realmente pouco voltado para os interesses públicos. Ele colocava que o 

“requisito essencial das relações públicas é o real direcionamento para problemas 

de harmonização social.” (portal rp – Waldemar Luiz Kunsch apud TORELLI, 2004, 

p.127) 

Os dois autores foram pioneiros e importantes para a descoberta das 

Relações Públicas. Um com um olhar perceptível e com ideias prontas para 

melhorar os relacionamentos, o outro já mais estudioso, com mais técnicas, que 

acredita na resposta, ou seja, a via de duas mãos.       

 No Brasil, o marco inicial das Relações Públicas ocorre em 30 de janeiro de 

1914 em São Paulo com o primeiro departamento de Relações Públicas, criado na 

São Paulo Light – concessionária da iluminação pública e transporte coletivo na 

capital.  Na tentativa de reduzir os conflitos que se avolumavam nos setores de 

energia elétrica. (MARQUES DE MELO, 2007, p. 27 apud, KUNSCH MARGARIDA, 

2009, p.14) 

A empresa na época precisou de uma maneira para conter os conflitos e ter 

uma melhor interação com a imprensa, seus receptores de energia e com o governo, 

pois assim tornaria mais fácil a relação com seu público na tentativa de diminuir e 

melhorar os conflitos que lá existiam.  

De acordo com a Associação Brasileira de Relações Públicas, na ocasião a 

direção da Light, sentiu a necessidade de um setor especializado para cuidar do seu 

relacionamento com os órgãos da imprensa e com os poderes concedentes, criou o 

primeiro Departamento de Relações Públicas, que foi entregue ao engenheiro 

Eduardo Pinheiro Lobo, que ficou na função por 19 anos.  

 A função precípua do departamento, cuja direção foi confiada ao engenheiro 

alagoano, era “harmonizar os interesses diversos da empresa e do público.” 

(KUNSCH, 2009 p.15 apud TORRES, 2005). 

Com isso, o engenheiro conquistou o título de patrono da profissão no Brasil, 

em 1984, pela Lei Federal nº 7.197. Comemora-se a data de seu nascimento, 2 de 

dezembro como o Dia Nacional das Relações Públicas.  
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Já o pioneiro na pesquisa de Relações Públicas brasileiras foi Cândido 

Teobaldo de Souza Andrade, co-fundador do primeiro curso superior de Relações 

Públicas, instalado na Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de 

São Paulo em 1967.  

Autor em, 1962, do primeiro trabalho acadêmico sobre a área, a monografia 

Relações Públicas no governo estadual. Também se tornou o primeiro doutor 

brasileiro em Relações Públicas, no ano de 1973, com a tese Relações Públicas e o 

interesse público, também o primeiro livre-docente, em 1978, com a tese Relações 

Públicas na administração direta e indireta. (portal rp – Waldemar Luiz Kunsch apud 

TORRES, 2000) (http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/memoria/0299.pdf) 

 Publicou o primeiro livro da área na América Latina, Para entender relações 

públicas, em 1962 e ainda mais seis livros. Com tudo isso, ele foi “o precursor das 

relações públicas no Brasil” (ALAIC, 2003).   

Por tanto, comprova-se que Cândido Teobaldo foi o “grande pai” das 

Relações Públicas no Brasil, um grande estudioso que abdicou do seu tempo para 

estudar, melhorar, criar conceitos, lecionar e formar profissionais de Relações 

Públicas. 

  Eduardo Lobo inseriu-se basicamente no modelo de informação pública, 

enquanto Teobaldo, desde o início já intuía a importância da comunicação simétrica 

de duas mãos, bem antes da divulgação dessa tipologia. (FERRARI, 2003, p.59)  

Esses foram os grandes precursores da profissão no País. Um com uma 

forma mais direta, sem técnicas ou estudos mais aprofundados o outro de forma 

completa, com muito estudo de caso e vários registros, livros e teses sobre a área 

de Relações Públicas. Porém, foram eles que deram início à profissão no País. 

 

Define-se Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, coeso e 
contínuo da alta administração para estabelecer e manter uma 
compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e seu 
pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais 
está ligada direta ou indiretamente, (ABRP – SP) 
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São tantas as áreas que remetem às Relações Públicas, tantos conceitos e 

definições dada a profissão, que realmente é difícil citar ou descrever apenas um 

para definir o que é e onde atua o profissional de Relações Públicas. 

Basicamente pode-se dizer que Relações Públicas são as relações que 

devem existir entre as empresas e seus públicos, como aos fatores e caminhos que 

venham fluir nessa relação. (ANDRADE, 2005, p.30).              

Ou seja, Relações Públicas é uma função administrativa. Que planeja, avalia, 

identifica, e conduz a organização ou a pessoa a um programa de ações para 

conquistar, ter compreensão e aceitação pública.                                                                                   

  As Relações Públicas têm como suporte o processo comunicacional e, mais 

que isso, devem estar atentas aos movimentos do meio ambiente e às exigências 

sociais. Devem se servir das Ciências Sociais para estudar os diversos aspectos da 

vida grupal; das Ciências Humanas para atender o homem que vive, produz e fala, 

ou seja, compreendendo-o enquanto ser que representa na vida, no trabalho e na 

linguagem. (VIEIRA, 2002, p.17)  

Por isso, não podemos definir apenas um conceito ou também uma área que 

se destina a profissão. Relações Públicas têm um vasto campo profissional e pode 

ser de serventia em várias áreas não só na composição e melhoria da imagem 

institucional ou na organização de eventos. Mas, podem e são os responsáveis e 

administradores de toda comunicação, seja interna ou externa da organização.  

 Ou seja, de acordo com o Conselho Regional de Relações Públicas - 

CONRERP, 2ªREGIÃO SP o profissional da área tem como objetivo essencial de 

trabalho a gestão da comunicação organizacional. Ele é capacitado para orientar a 

organização a formular suas políticas e estratégicas de comunicação organizacional 

com o objetivo principal, criar e manter o conceito positivo da marca da organização, 

formar uma opinião pública favorável com uma boa relação com seu público alvo.  

O profissional de Relações Públicas precisa pesquisar seu público e campo 

de trabalho. Planejar ações para melhorias imediatas, ou futuras. Ter a visão de 

global, se relacionar com todos os públicos diretos e indiretos para assim ter a 

capacidade de entendimento, ou seja, a capacidade de achar o problema, verificar a 

melhor forma de repará-lo criar e aplicar ações.  
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O exercício da profissão de relações públicas requer ação planejada, com 
apoio da pesquisa, comunicação sistemática e participação programada, 
para elevar o nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma 
entidade, pública ou privada, e os grupos sociais a ela ligados, num 
processo de interação de interesses legítimos, para promover seu 
desenvolvimento recíproco e da comunidade a que pertencem. (ANDRADE, 
1993, p.42.) 

Com isso, pode-se dizer que Relações Públicas é a via de duas mãos entre 

uma organização e seu público, destinado a estabelecer bom entendimento humano, 

estabelecendo boas relações entre seus diversos públicos. 
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2.4 Públicos  

De acordo com Fábio França, a história dos públicos surgiu com mais vigor a 

partir do desenvolvimento da imprensa no século XVI, porém com o tempo evoluiu 

para o conceito político encontrado hoje, desta maneira, sempre subordinado às 

alterações provocadas pelas variações de contexto sócio-econômico de cada época. 

O ideal seria estabelecer uma conceituação de públicos em abrangência 

universal, aplicado a todos os tipos de relacionamento empresarial, capaz de 

justificar a inter-relação organização-públicos e não apenas defini-los (FRANÇA 

apud KUNSCH, 1998). 

Há uma necessidade de se conhecer com previsão os públicos aos quais são 

desenvolvidos e dirigidos projetos de comunicação com os quais as empresas têm 

necessariamente de lidar que pode ser verificada nesta afirmação de Lesly apud 

França, 1995, p. 46: ”As comunicações são básicas para a existência diária de todo 

o indivíduo moderno e de toda organização, de qualquer tamanho”. 

 Relações Públicas são uma estratégia de relacionamento com os públicos 

específicos, sua relação com a organização e as perspectivas dessa relação, sem 

ignorar as expectativas que os públicos envolvidos possam ter a respeito.  

Inicialmente o conceito de público pode ser classificado como funcionários e 

seus familiares, da clientela e espectadores. Para Andrade apud Kunsch (2009, p. 

218) a definição de públicos foi delimitada em três categorias, internos, externos e 

mistos.  

O público interno é constituído pelos empregados, diretores e acionistas. Para 

os cursos de Relações Públicas no Brasil, o público interno é o que apresenta claras 

ligações sócio-econômicas e jurídicas com a empresa que trabalha e participa de 

suas rotinas dentro do espaço físico da própria instituição. 

Constituem o público interno: os empregados, diretores e acionistas. Vários 

autores incluem outras categorias, o que denota uma diversidade didática no 

conceito. Como exemplifica Rabaça e Barbosa (2001, p 605) definem:  

Público interno como o conjunto de segmentos constituído pelas pessoas 
que são mais próximas à organização, instituição ou empresa. Classificam-
se como públicos internos de interesse da empresa, os seus empregados, 
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diretores, acionistas e conforme a estratégia de endomarketing os 
revendedores, fornecedores, prestadores de serviços, representantes, 
franqueados e etc. 

Usualmente, define-se como público externo aquele que não apresenta claras 

ligações sócio-econômicas e jurídicas com a empresa, mas que são de interesse à 

instituição por objetivos mercadológicos, políticos e sociológicos. Essa definição não 

é precisa já que não dá suficiente atenção às obrigações jurídicas e econômicas que 

alguns públicos mantêm com a organização, especificamente os fornecedores, 

revendedores, vendedores externos; que normalmente não vivenciam as rotinas da 

empresa (KUNSCH, 2009). 

E por fim o público misto compõe, na visão tradicional, familiares dos 

empregados, acionistas, assessores, clientes, estagiários, população vizinha e até 

fornecedores, revendedores de produtos.  

Lammertyn (1997, p. 130) chama de públicos mistos 

Aqueles que, ainda que não estejam estreitamente ligados aos objetivos da 
organização, mantêm estreita relação com sua missão específica, embora 
não integrem seu corpo de colaboradores permanentes (isto é relacionam-
se com ela de maneira mais próxima do que os externos). 

“O público representa a “matéria-prima” de Relações Públicas”, na expressão 

de Cândido Teobaldo de Souza Andrade (1980, p.22). 

Segundo as opiniões de Marston (1979) e de Newsom e Scott (1976, p.44) 

apud Kunsch, (2009, p.216) em Relações Públicas, pode-se estabelecer listas de 

públicos ou selecionar e planejar ações para atender a públicos específicos. O 

sucesso do trabalho depende do acerto dessa proposta, de seu planejamento e 

execução. 

 

A princípio as mensagens eram centralizadas no indivíduo, iria dele para a 

massa e depois para o público segmentado, nasceu daí o conceito de uma 

comunicação explicitamente dirigida para o público igualmente selecionado.  

Chega-se à era da tecnologia, da informática da rapidez e da multiplicidade 

de meios de transmissão que conduzem à desmassificação da mídia, para torná-la 
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segmentada, de modo a atingir públicos específicos, objetos da ação estratégia de 

Relações Públicas. (FRANÇA, 2008,). 

De acordo com França, a inter-relação entre empresa e os públicos tem 

caráter lógico, portanto faz-se necessário determinar o quanto e em que grau dado o 

público contribui para a constituição e viabilização da organização. Para isso há três 

critérios para se conceituar públicos de maneira lógica na teoria de França. 

O primeiro critério é o grau de dependência jurídica e a situação da 

organização em relação aos seus públicos para que ela se constitua, para que ela 

exista, e permaneça no mercado. Isso determina se esse público é essencial; e no 

caso pode ser subdividido em essencial constitutivo e essencial não-constitutivo. 

Ambos dependentes do grau de envolvimento com a organização. 

O segundo critério define-se pelo grau de participação dos públicos nos 

negócios da empresa, na defesa dos seus interesses e na sua promoção 

institucional ou mercadológica. Ocorrem então, os públicos não essenciais que são 

redes de interesse específico da organização, com os quais está mantém relações 

nos níveis setoriais, associativos e comunitários. 

O terceiro critério visa ao grau de interferência que os públicos podem exercer 

sobre a organização e seus negócios. Esses públicos não são participativos da 

constituição como da manutenção da organização, mas, podem interferir direta ou 

indiretamente no desenvolvimento dos seus negócios e na sua sobrevivência. É o 

caso da pressão da mídia que pode causar legitimação ou descrédito da empresa 

junto à opinião pública afetando assim a sua reputação (FRANÇA, apud KUNSCH, 

2009).  

De acordo com os critérios relacionados anteriormente, ocorre uma 

interligação entre os públicos de aspectos lógicos essenciais e não-essenciais, 

depende de que público a empresa se dirige, o objetivo da relação, o grau de 

dependência, a participação e o envolvimento, a natureza da relação, a sua 

prioridade e as expectativas da relação por parte da organização e dos públicos. 

(FRANÇA, apud KUNSCH, 2009). 

São considerados públicos essenciais aqueles juridicamente ligados ou não à 

organização e dos quais ela depende para sua constituição manutenção 
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sobrevivência e execução de suas atividades. O grau de dependência pode variar 

com cada tipo de organização.  

Os públicos essenciais dividem-se em dois segmentos, os públicos 

constitutivos da organização são os que possibilitam a sua existência, e permitem 

todos os elementos e recursos para sobrevivência do empreendimento. São os 

empreendedores que criaram a empresa, autorizarão seu funcionamento e correm o 

risco do negócio: investidores, sócios, diretores, conselhos administrativos, governo, 

e autoridades governamentais. 

Já os públicos não constitutivos são imprescindíveis, mas não interferem 

diretamente na constituição da organização e sim na sua viabilização ou 

manutenção no mercado: São colaboradores, fornecedores, clientes, consumidores, 

revendedores, concessionários, sócios de clube, alunos entre outros. Esses públicos 

podem ser divididos em duas subcategorias: os primários e os secundários. 

Os primários são aqueles dos quais a organização necessita para viabilizar 

seu empreendimento: os fornecedores de matéria prima, e colaboradores diretos.Já 

os secundários são aqueles que contribuem para a viabilização da organização, mas 

em menor grau de dependência e podem ser facilmente substituídos sem graves 

danos, por exemplo, as fornecedoras de mão de obra terceirizada, temporária e as 

cooperativas de trabalho. 

Públicos não essenciais são os de interesse específico na participação das 

atividades – meio da organização não é ligado a fatores produtivos, mas a prestação 

de serviços ou intermediação política ou social.  

Os públicos não essenciais podem ser divididos em quatro subtipos: redes de 

consultoria que são as agências de propaganda, relações públicas, consultorias; as 

redes de setores associativos e organizados que incluem as associações de classe 

e de categorias empresariais, conselhos profissionais, confederações, federações, 

associações patronais e comerciais; redes de setores sindicais que compreendem 

os sindicatos patronais e de trabalhadores legalmente autorizados; e as redes 

setoriais da comunidade, que como denominada atende a comunidade. 

Conforme França, públicos de rede de interferência são referentes ao cenário 

externo das organizações, ou seja, os que podem gerar interferências indesejáveis 
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para a organização ou o apoio. Inclui-se nesse caso: a rede de concorrência e as 

redes de comunicação de massa.  

Rede de concorrência é qualquer tipo de organização que ofereça ao 

mercado produtos e serviços iguais aos já produzidos e comercializado por outras 

organizações.É necessário esclarecer-se casos especiais dentro da rede da 

concorrência: concorrentes diretos: são os que oferecem produtos iguais ou 

similares aos já comercializados. Concorrentes parceiros são os que oferecem 

cooperação sem perder a característica de concorrente.  

Portanto, concorrentes congêneres são os públicos do terceiro setor que têm 

objetivos e características comuns de atuação, como a defesa do meio ambiente, 

embora exerçam concorrência em algumas áreas.  

A rede de relacionamentos internacionais exerce significativa importância, nas 

atividades da organização devido à rapidez de divulgação por meio da internet. 

Ainda segundo França, as redes de comunicação de massa: impressa 

eletrônica e digital, podem ou não interferir na legitimação das organizações por 

meio do seu alto poder de persuasão da opinião pública (FRANÇA, apud KUNSCH, 

2009). 

           Por fim, na conceituação lógica do planejamento da comunicação as 

preocupações são o relacionamento e a comunicação da empresa com todos os 

seus públicos. Nesse caso o que se foca é o tipo da relação e o seu objetivo. 

É necessário considerar as vantagens da especificação dos elementos 

determinantes da relação com os públicos: quem são os públicos, objetivos, 

importância, e duração da relação; expectativas por parte da empresa, dos públicos 

em relação à mesma. Isso torna melhor a elaboração de um programa de 

comunicação da empresa com todos os seus públicos e com cada um deles.  
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2.5 Marketing  

Primeiramente, o marketing é um processo ligado ao entendimento e a 

satisfação das necessidades, como também à compreensão da movimentação e das 

tendências do mercado. 

Para Kotler, (1996, p. 25), “Marketing em sua definição é um processo social 

e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por 

meio da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros.” 

Um dos objetivos do marketing é criar estratégias para atender à demanda 

das necessidades básicas de consumo e os desejos humanos. 

MCDonald, (2008, p.2) afirma que “a ideia central do marketing é criar uma 

compatibilidade entre as capacidades de uma empresa e os desejos dos 

consumidores a fim de atingir os objetivos de ambas as partes”. 

Há uma distinção útil que pode ser colocada para definir necessidades, 

desejos e as demandas. A necessidade humana é um estado de privação de alguma 

satisfação básica. A partir do momento que as pessoas satisfazem as necessidades 

básicas, inicia-se o processo do desejo por satisfação de coisas fúteis, como 

viagens, roupas de uma marca específica. A demanda é criada a partir da satisfação 

dos desejos. (KOTLER, 1996.p 25) 

Isso demonstra que os desejos humanos são continuamente moldados e 

remoldados por forças e instituições sociais como igrejas, escolas, mídia, famílias e 

empresas. 

             Conforme Kotler (1996, p. 26) 

Demandas são desejos por produtos específicos que são respaldados 
pela habilidade e disposição de comprá-las. Os desejos tornam-se 
demandas quando apoiados por poder de compra. Muitas pessoas 
desejam um Mercedes; apenas poucas são habilitadas e dispostas a 
comprá-lo.Todavia, as empresas devem mensurar não apenas 
quantas pessoas desejam seu produto,mas, o mais 
importante,quantas realmente,estariam dispostas e habilitadas para 
comprá-los. 

Cria-se assim uma distinção que derruba as acusações dos críticos de que 

marketing cria necessidades ou que induz as pessoas a adquirirem artigos que não 

desejam. Os especialistas não criam necessidades, elas já existiam antes deles. Os 
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especialistas e influenciadores da sociedade somente despertam o desejo do 

consumidor. 

Alem de definir mercados e identificar os públicos dentro destes mercados, o 

marketing tem como função determinar sugestões de valor para atender a essas 

necessidades, comunicar essas proposições a todas as pessoas da organização 

responsáveis para entregá-la, assegurar que essas medidas cumpram sua meta, e 

que desempenhem um papel adequado na entrega dessas proposições de valor, e 

monitorar o valor entregue. Para que essas ações funcionem corretamente, é 

preciso que a organização as formule tendo em vista as necessidades do cliente. 

(MCDONALD, 2008). 

Produzir bens, automaticamente gera custos, para que estes custos sejam 

justificados é necessário que alguém consuma esses bens e, mais importante, 

pague por eles em quantidade suficiente para que os gastos de produção sejam 

cobertos e que a organização obtenha lucro.  

Isso é uma necessidade econômica que permite a organização a continuar 

no negócio e significa que, a não ser que aquilo que é oferecido seja visto pelo 

cliente como algo que satisfaça o seu desejo, eles não comprarão o produto ou o 

serviço. (MCDONALD, 2008). 

O marketing pode ser dividido em quatro elementos que sustentam todo o 

trabalho desenvolvido, conhecido como os 4 P’s de marketing: Produto, Preço, 

Praça e Promoção. 

Define-se produto como algo que pode ser oferecido a um mercado para 

apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo ou necessidade. 

Produtos são mais do que bens tangíveis, incluem-se bens físicos, serviços, 

eventos, pessoas, lugares, organizações, e ideias. (KOTLER, 2003, p. 204) 

Já o preço é a soma de todos os valores que os consumidores trocam pelos 

benefícios de obter ou utilizar um produto ou serviço. O principal fator que afeta a 

escolha do produto é indubitavelmente o preço.  

De acordo com Kotler (2003, p. 263) 
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O preço é o único elemento do mix de marketing que produz receita; todos 
os outros representam custos. Ele é também um dos elementos mais 
flexíveis. Ao contrário das características dos produtos e dos compromissos 
com canais de distribuição, os preços podem ser alterados rapidamente. Ao 
mesmo tempo, a determinação e a concorrência de preços é o maior 
problema que muitos executivos de marketing enfrentam.  

Já os canais de distribuição, conhecido como “praças” é onde estão ligadas a 

todas as decisões de marketing. Porém, é comum que as empresas deem pouca 

importância para essa distribuição de seus produtos e serviços. A maioria dos 

fabricantes usam intermediários para levar seus produtos ao mercado. Eles tentam 

montar um canal de distribuição conhecido como “um conjunto de organizações 

interdependentes envolvidas no processo de oferecimento de um produto ou serviço 

para o uso ou consumo de um consumidor final ou usuário empresarial.” (KOTLER, 

2003, p 307). 

O uso de intermediários resulta na maior eficiência, pois, podem oferecer 

mercadorias para mercados-alvo, e por meio de seus contatos, experiências, 

especializações e escala operacional, os intermediários conseguem oferecer a 

empresas mais do que ela conseguiria por conta própria.   

O conceito de canais de distribuição não se limita só a produtos tangíveis, 

quem produz serviços, e ideias também enfrentam problema de oferecer sua 

produção aos grupos-alvo (KOTLER, 2003). 

O mix de promoção consiste em uma composição de instrumentos de 

comunicação como propaganda, venda pessoal, promoções de venda, relações 

públicas e marketing direto. 

As cinco definições de ferramentas de promoção são divididas em 

propaganda que é qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal 

de ideias, bens ou serviços por um patrocinador identificado, venda pessoal 

realizada pela força de vendas da empresa com o propósito de efetuar vendas e de 

desenvolver relacionamentos com os clientes, a promoção de vendas que cria 

incentivos de curto prazo para estimular a compra ou a venda de produtos e 

serviços, relações públicas para o desenvolvimento de boas relações com os 

diversos públicos da empresa pela obtenção de publicidade favorável. A favor da 

construção da boa imagem corporativa, administração e desmentindo boatos, 

histórias que podem prejudicar a empresa e marketing direto que com contatos 
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diretos com os consumidores individuais, para se obter o resultado e resposta 

imediata e cultivar o relacionamento, fazendo com isso, o uso do telefone, correio, 

do fax, e do e-mail e da internet (KOTLER, 2003). 

Por fim, com todo o aperfeiçoamento da arte do marketing de massa,venda 

de produtos altamente padronizados para grandes números de consumidores, foram 

desenvolvidas várias técnicas eficazes de propaganda de massa para apoiar suas 

estratégias. Porém, com os avanços do século XXI, os gerentes enfrentam uma 

nova realidade na comunicação de marketing. À medida em que o mercado foi se 

fragmentando, os executivos afastaram-se do marketing de massa, e cada vez, mais 

estão desenvolvendo programas focados e elaborados para construir um 

relacionamento aproximativo com clientes.  

O aperfeiçoamento, a tecnologia de informação existente hoje, ajuda os 

profissionais de marketing a monitorar de perto as necessidades dos clientes com 

mais rapidez e eficiência. (KOTLER, 2003)  
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2.6 Marketing para Restaurantes 

 

Considera-se marketing uma atividade de pessoas físicas ou jurídicas que 

produzem, divulgam e trocam valores no mercado e na sociedade. O marketing era 

conhecido como um conjunto de procedimentos cujo objetivo era aprimorar a relação 

de trocas entre as empresas e seu mercado, para atingir metas definidas. 

 Conforme Sebastiany: 

Marketing é um conjunto de ferramentas que servem para compreender 
planejar, gerenciar e se comunicar com o mercado. O que implica não 
somente em falar e expressar, mas também em saber ouvir e olhar o 
segmento e seus interlocutores. Quando o empresário brasileiro pensa 
em marketing, principalmente naquele voltado aos restaurantes, a primeira 
imagem que lhe vem à cabeça é fazer um folheto ou um anúncio. Ele 
entende o marketing somente como divulgação, e não como uma orientação 
para o mercado, que envolve um conjunto maior de disciplinas. 
O marketing, como meio de orientação das empresas para o mercado, vai 
muito além do papel de coordenar a divulgação do estabelecimento. 
Envolve, desde a sua concepção, planejamento, adequação até a definição 
de um perfil de público-alvo que se pretende atrair e conquistar (2010). 

 

Para se divulgar um restaurante o meio mais comum utilizado são os meios 

de comunicação de massa: jornais, televisão, revistas, rádio e internet. São fontes 

de conhecimento e lazer. Esses veículos têm uma característica comum, que é obter 

a maior parte de sua receita com a divulgação de mensagens publicitárias pagas 

pelos anunciantes. Porém, há sempre alguns veículos de comunicação que atraem 

mais públicos, como revistas ou jornais. 

Apesar de todas as estratégias publicitárias faz-se necessário adaptar o meio 

de comunicação ao público-alvo. Se um restaurante italiano refinado quer fazer 

publicidade, deve procurar um meio de comunicação local ou regional para atingir as 

classes A e B, já um restaurante popular como fast-food, costuma-se alcançar as 

classes C e D, utilizando os meios adequados para alcançar essas classes 

(MARICATO, 2009). 

Porém, há várias ferramentas utilizadas pelo marketing para se atingir um 

público tanto regional como específico. As mais utilizadas são relacionadas à 

comunicação, como propaganda, publicidade, internet, promoções, Relações 
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Públicas, marketing direto e assessoria de imprensa, entre outras. Há várias formas 

de comunicação, pode ser direta, folhetos enviados pelo correio ou indireta 

(merchandising, comunicação subliminar em programas de televisão), de massa ou 

segmentada, espontânea, local, regional e nacional. 

Assessoria de imprensa é uma das ferramentas de comunicação mais 

poderosas de um restaurante, portanto para ser eficaz e justifique o investimento, 

deve-se obter um diferencial interessante, como, arquitetura, gastronomia, 

atendimento ou mesmo personalidade, só assim conseguirá um espaço na mídia, e 

se for bem realizada é extremamente eficaz, pois acreditamos mais quando um 

terceiro elogia o restaurante do que quando o proprietário o faz. (SEBASTIANY, 

2010) 

Seja qual for o meio utilizado deve-se zelar pela forma e o conteúdo da 

campanha. O anunciante deve sempre procurar fazer uma análise quantitativa para 

saber quantas pessoas serão atingidas por esse meio de comunicação, e com uma 

análise do qualitativo também, para que com esse levantamento de informações a 

empresa possa saber se terá retorno dessa campanha publicitária. 

Conforme Maricato: 

O marketing tem estado presente com mais intensidade em cursos, 
reportagens e conversas entre pequenos empresários do setor de bares e 
restaurantes. Embora ainda se diga que marketing é uma ferramenta para 
empresas de grande porte, essa mentalidade está mudando. Sem dúvida, 
existem custos financeiros, mas muitas vezes o pequeno empreendedor 
pode recorrer à sua rede de relacionamentos ou sugerir permutas para ter 
acesso, sem ônus significativo, a muitas ferramentas de marketing.(2009, p. 
31). 

 

No setor de bares e restaurantes, a forma de comunicação mais utilizada é a 

segmentada, pois acontece por canais mais específicos, por exemplo, se querem 

divulgar ou falar sobre um lançamento de um forno novo e mais eficiente e moderno 

para tipos de comidas específicas, utiliza-se a segmentada para atingir os donos de 

restaurantes, e cozinhas industriais, chefs e outros profissionais da área, o melhor a 

se fazer nesses casos, é o fabricante divulgar a comunicação direta ou a mídia 

especializada no setor.  
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3. HISTÓRICO 

A tradição da família com a Gastronomia surgiu nos anos 1960, quando Arildo 

Candia Barbosa e Ana Terezinha Marques Barbosa, pais dos atuais proprietários da 

Piccola criaram o restaurante Penhasco, que na época ficava localizado na Ilha 

Porchat, em São Vicente, que servia pratos brasileiros, embaixo do restaurante 

ficava uma discoteca também de propriedade de Arildo Barbosa.  

Ainda na década de 60, após o fechamento do restaurante Penhasco, a 

família então abriu uma churrascaria em frente ao mar, na cidade de Santos, Xicote 

Churrascaria, localizada na Avenida Vicente de Carvalho, nº 30 no bairro do 

Gonzaga, onde hoje se localiza a danceteria Mobby Dick. Após cinco anos de 

funcionamento fechou as portas.  

Já na década de 70, Arildo Candia Barbosa abriu o Gug´s Bar Saravá, o 

primeiro restaurante de comida baiana da cidade. Ficava localizado na Avenida 

Bartolomeu de Gusmão esquina com o canal seis em Santos, onde atualmente 

encontra-se a loja Americana Express e um posto de gasolina. Em época de 

temporada também funcionava no restaurante uma sorveteria. O estabelecimento 

ainda contava com uma Lotérica e nos fundos existia um lava rápido de carros e 

motos, o primeiro da região.   

Influenciado pelo filho mais velho Antonio Augusto Barbosa, que também 

atende por Gugu, um apaixonado por pizzas, Arildo resolveu investir e também 

começou a servir pizzas de noite no Gug´s Bar Saravá. Nesta época já possuía seu 

diferencial, a pizza individual, e seus carros chefes eram as pizzas Popeye com o 

recheio de espinafre, a Hot Dog, com salsicha, mussarela e molho vermelho 

misturado com bastante ketchup. Também já tinha a preocupação de ter uma pizza 

doce em seu cardápio, chamada de Romeu e Julieta, que era composta por 

mussarela e goiabada. 

Devido ao grande sucesso das pizzas no restaurante, Arildo e sua esposa 

resolveram abrir uma “boutique de pizza” chamada Piccola Pizzaria, inaugurada em 

1984, em uma pequena casa amarela, na Rua Minas Gerais nº 4, em Santos. Uma 

pizzaria de referência na cidade por ter o primeiro disk pizza da Baixada Santista e 

para onde também migrou a ideia da pizza individual no prato.  
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Após o falecimento do Sr. Arildo Candia Barbosa, o Gug´s Bar Saravá foi 

fechado e os dois filhos mais velhos Antonio Claudio Marques Barbosa e seu irmão 

Gugu ficaram na administração da Piccola Pizzaria.  

No ano de 1998, sob a direção dos irmãos, a Piccola mudou-se para o atual 

endereço, no número 57 da Rua Minas Gerais, em uma casa mais ampla e 

aconchegante, com dois andares, acesso para portadores de deficiência, espaço 

para confraternizações e uma adega.  Com uma história de mais de 40 anos no 

ramo e de tradição gastronômica familiar, a pizzaria é até hoje referência na cidade 

pela pizza individual de massa fina.  

Já em 26 de agosto de 2002, Gugu e sua esposa Cristina, resolveram inovar 

trazendo para Santos uma gastronomia italiana em conjunto com as já conhecidas 

pizzas redondas. Nasceu assim a Piccola Forneira e Pizzeria, localizada na Av. 

Almirante Cochrane nº 62. O restaurante que é administrado pelo irmão mais velho 

da família Barbosa, conta com um cardápio de massas, polentas, risotos, 

polpetones, ossobucos, panini, filoncini e pizzas especiais. Apesar do mesmo nome 

e de servir as mesmas pizzas redondas assadas, a Piccola Forneira Pizzeria e a 

Piccola Pizzeria, não podem ser consideradas o mesmo estabelecimento já que 

mantém o CNPJ e razão social diferentes.  
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4. BRIEFING 

  A Piccola Pizzeria, foi fundada em 1984, por Arildo Candia Barbosa e sua 

esposa Ana Terezinha Marques Barbosa e atualmente fica localizada na Rua Minas 

Gerais, 57 na cidade de Santos,. Desde 1988 passou a ser administrada pelos seus 

filhos Antonio Claudio Barbosa e Antonio Augusto Barbosa, a Padua Pizza Ltda tem 

como nome fantasia Piccola Pizzeria e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 

03.227.382/0001-89.  É uma pizzaria que tem como especialidade a pizza individual, 

produzida e vendida no local.  

  A pizzaria está no mercado há 28 anos, foi a pioneira na entrega a domicílio 

por sistema “Delivery” e é referência na cidade pelas pizzas redondas individuais de 

massa fina e crocante assadas em forno à lenha. Possui uma imóvel próprio em 

Santos no bairro do Boqueirão, com uma área média de 500m², a casa esta 

localizada a duas quadras da praia na Rua Minas Gerais nº 4. 

  A casa funciona todos os dias da semana de domingo a quinta-feira, o 

horário é das dezoito horas à meia noite e as sextas e sábados das dezoito a uma e 

meia da manhã. A Piccola possui um faturamento anual de dois milhões de reais 

A pizzaria possui uma equipe de empregados que atende à demanda da casa 

e do serviço de entrega, com isso a pizzaria possui trinta e quatro funcionários, oito 

garçons e cinco motoboys que trabalham no horário de funcionamento da casa. 

Também trabalham três pizzaiolos com dois ajudantes, dois caixas, dois barman, um 

recepcionista, uma faxineira que trabalha todos os dias da semana, um gerente que 

trabalha na pizzaria há mais de quinze anos e um sub-gerente. No cargo de 

administração trabalham três pessoas, formadas em Administração de Empresas. 

Em finanças são duas pessoas com a formação também em Administração de 

Empresas e três pessoas na diretoria, sendo duas delas os proprietários 

  A casa tem uma estrutura para atender cento e setenta clientes, 

simultaneamente com aproximadamente cinquenta mesas divididas em um salão 

interno, um salão superior, bar e varanda que pode ser reservados para pequenas 

confraternizações. A pizzaria também conta com uma adega que contém mais de 

cem rótulos de vinhos de diferentes países.  Dois banheiros na parte inferior da casa 

com acesso para deficientes e dois na parte superior, masculino e feminino.   
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 Oferece aos seus clientes cinquenta e um tipos de pizzas ente doces e 

salgadas com o valor médio de R$ 28,00 a R$ 30,00 na pizza individual e de R$ 

45,00 a R$ 55,00 na pizza grande de oito pedaços. Ainda conta com um cardápio de 

treze entradas e dezessete sobremesas.  

  Uma das forças da Piccola Pizzeria é a preocupação e o cuidado com a 

manipulação e limpeza dos alimentos e do local, para não ocorrer contaminações. 

Os funcionários que trabalham com a manipulação dos alimentos trajam uniformes 

adequados como, aventais, toucas e luvas. Para que tudo ocorra perfeitamente a 

pizzaria acata todas as exigências da Vigilância Sanitária e do Código de Defesa do 

Consumidor. 

  O nome italiano Piccola, com o significado de pequeno, foi escolhido por na 

época as instalações da pizzaria ser em uma casa pequena e aconchegante como 

também a razão social Padua que é o nome de uma cidade na Itália. O logotipo é 

caracterizado pelo nome estilizado nas cores verde claro/escuro e vermelho. 

  A maior fraqueza da pizzaria é que  não possui um setor ou um profissional 

de comunicação e também não mantém contato com a imprensa. Não há 

sistematização de comunicação interna e externa, a comunicação interna ocorre por 

meio de reuniões sempre que a diretoria ou o gerente da casa julga necessário. Em 

relação à comunicação externa, não existe nenhum tipo de material utilizado, a única 

publicidade com o logotipo e contato da pizzaria é o folder com o cardápio entregue 

junto às pizzas que são levadas pelos motoboys.  

  A oportunidade de mercado da pizzaria se constitui na indicação pela revista 

Veja – em edição especial Praia, novembro de 2008 como a melhor pizzaria da 

Baixada Santista. A matéria fica disponibilizada na casa em um quadro e no site.   

Como ameaça é possível identificar que a Piccola possui o domínio 

www.piccolaforneria.com.br, que contém o cardápio, contato, galeria de fotos, 

instalações, entregas e prêmios, porém não se refere a Piccola Pizzeria, além da 

concorrência.  Alguns dos problemas enfrentados pela pizzaria estão no alto custo 

dos produtos, grande concorrência e o difícil acesso para estacionar. Porém, a casa 

é reconhecida por estar no ramo a mais de vinte anos, proporciona um lugar 

http://www.piccolaforneria.com.br/
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aconchegante com qualidade nos produtos. Não tem missão, visão e valores, 

definidos também não utiliza anúncios em nenhum veículo de comunicação. 

Seus principais concorrentes são a Kokimbos, que está no ramo há 23 anos e 

conta com 72 tipos de pizzas, tem três casas, sendo uma na Av. Bancários nº 64 no 

bairro da Ponta da Praia, a segunda fica na rua Euclides da Cunha nº284, bairro 

Pompéia e a terceira localizada a uma quadra da Piccola, fica na rua da Paz nº61 no 

bairro Boqueirão. Um outro concorrente direto da Piccola é a Pitzaz, que fica 

localizada na rua Bento de Abreu nº4 no bairro do Boqueirão e oferece 65 tipos de 

pizzas. E também como concorrente direto a Duchess, localizada no bairro do 

Gonzaga, à Rua Tolentino Filgueiras nº69 e tem em seu cardápio 43 tipos de pizzas 

diferentes.  Como principais concorrentes indiretos podem citar a Cantina Liliana, 

Cantina de Lucca e também a Piccola Forneria e Pizzeria que servem além de 

pizzas outros pratos italianos como massas.   

 A proposta da pizzaria é se estruturar para tornar-se referência na cidade 

como a melhor pizzaria da região, com produtos e atendimento de qualidade. 
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5.   PESQUISA 

 

Para levantamento das informações, foram utilizados dois tipos de pesquisa.  

A primeira de observação e segunda qualitativa, porque trabalha com o menor 

número de entrevistados e possui questões mais exploratórias e possibilita 

observações mais detalhadas nas respostas e a pesquisa de observação.  

Para o questionário o tipo de pesquisa escolhida foi não probabilística por 

conveniência. E como instrumento de coleta empregou-se um questionário através 

das Redes Sociais com 13 questões, cada uma contendo perguntas abertas, 

fechadas e de múltipla escolha.  A primeira foi realizada no período entre 12 a 15 de 

outubro, a segunda ocorreu entre os dias 18 de outubro a 5 de novembro.  

O método utilizado foram questões na forma estruturada, aplicada claramente 

com cada consumidor. Ao todo 300 pessoas participaram das entrevistadas, sendo 

11% do universo de 2.700 pessoas, que representa a média de consumidores na 

pizzaria em um mês. 
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5.1  Pesquisa pelas Redes Sociais 

Objetivo:  

Realizar a pesquisa por meio da rede social mais utilizada no mundo, o Facebook  

para saber a quantidade de pessoas que conhecem a pizzaria, a faixa etária e poder 

aquisitivo dos frequentadores. E ainda a opinião sobre o atendimento que a pizzaria 

dispõe.   

Justificativa: 

 A Pesquisa realizada por meio  dessa rede social visa atingir uma grande 

quantidade de pessoas de diferentes idades e conseguir obter resultados mais 

eficazes.  

Estratégia: 

 Realização de pesquisas para obter respostas rápidas para o desenvolvimento de 

um planejamento estratégico de Relações Públicas para fortalecer e organizar a 

comunicação da Piccola Pizzaria. Elaborar uma pesquisa utilizando as redes sociais 

para conseguir descobrir as preferências entre o público jovem, os locais que 

frequentam as características desses locais e seus gostos com relação ao consumo 

e preço. 

 

 

 

 



43 
 

5.1.1  Relatório de Pesquisa 

Inicialmente fizemos uma pesquisa de observação qualitativa na Piccola Pizzaria,. 

Com isso obtivemos as seguintes informações, a Piccola tem lotação da casa toda sexta-

feira e sábado em função do seu atendimento: com rapidez e eficácia. Constatou-se que o 

público frequentador em sua maioria constituído de adultos, idosos e seus respectivos 

familiares. O público jovem é minoria na frequência. 

O valor praticado referente ao consumo na Piccola Pizzaria na R. Minas Gerais, 57 é 

alto, isso explica a maioria da sua frequência ser constituída de adultos e pessoas mais 

idosas. O tempo médio de permanência na casa foi de aproximadamente duas horas. Com 

esta constatação da faixa etária do público ficou evidente a necessidade da realização de 

outra pesquisa com um público mais jovem. 

Percebeu-se certa dificuldade de diferenciação entre os jovens com relação à Piccola 

Pizzaria e Piccola Forneria localizada no canal 5 e com uns serviços diferenciados da 

Piccola Pizzaria. Em função disso, optamos por elaborar uma pesquisa por meio da rede 

social denominada facebook, uma das mais conhecidas deste público. 

Notou-se ainda uma grande concorrência pela vizinhança, em especial o público 

jovem identifica-se mais com a Kokimbos Pizzaria, provavelmente em função do menor valor 

praticado por seus serviços. Tal fato, pode ser considerado como um fator negativo a 

lucratividade da Piccola Pizzaria. 

Segundo, a pesquisa feita nas redes sociais, o sexo mais frequente na Pizzaria é o 

feminino com 55%. A faixa etária mais frequente está entre 20 e 25 anos com 47%. Das 

pessoas pesquisadas 48% estão com Curso Superior completo e 13% Cursando a 

Universidade. A renda familiar predominante é de mais de cinco mil com 36% 

Conforme pesquisa, 53% gostam de comer  pizza quando saem com seus familiares e 

amigos. Entre os pesquisados 38% deu a nota 8 ao prazer de comer pizza e 17% deram 

nota 9 ao prazer de comer Pizza. Nota-se uma preferência do público pesquisado que  78% 

preferem  outras pizzarias e 22% preferem a Piccola Pizzaria. 

Com relação a frequentar a pizzaria, 30% responderam que frequentam eventualmente, e 

outros 23% costumam ir duas vezes por mês a Pizzaria, agora com relação a pedidos pelo 

Disk Pizzas, 26% pedem pizzas três vezes por mês. 
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Agora com perguntas mais especificas chegamos a conclusão que ainda há uma falta de 

conhecimento dos potenciais clientes, em relação a Piccola Pizzaria, na pesquisa realizada 

29% não conhecem a Piccola Pizzaria, porém,  71% já conhecem e já foram na Pizzaria. 

Entre os clientes frequentadores 51% acham bom e 8% acha regular a qualidade da 

Pizza. Em relação ao valor cobrado 47% acham bom e 19% acham regular. A frequência é 

constituída por 81% de famílias e 9% acompanhado dos respectivos Namorado(a). 

Em função disso concluímos que ainda há alguns pontos a serem explorados para 

maior divulgação levando a melhor aceitação da Piccola Pizzaria. 
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5.1.2 Questionário/Tabulação 

 

1. Sexo 

a) Feminino 

b) Masculino 

 

 

 

 

 

 

 

Masculino 
45% 

Feminino 
55% 

SEXO 
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2. Faixa Etária 

 

a) Menos de 20 anos              e) 41 anos a 50 anos 

b) 20 anos a 25 anos              f) 51 anos a 60 anos 

c) 26 anos a 30 anos              g) mais de 60 anos     

d) 31 anos a 40 anos 

 

 

 

 

 

 

24% 

47% 

5% 

15% 

5% 3% 

1% 

menos de 20 anos 20 anos a 25 anos 26 anos a 30 anos 31 anos a 40 anos

41 anos a 50 anos 51 anos a 60 anos mais de 60 anos
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3. Qual sua Escolaridade? 

 

a) Superior Completo                 e) Ensino Médio Incompleto 

b) Superior Incompleto              f)Pós-Graduação 

c) Superior Cursando                 g)Curso Técnico 

d) Ensino Médio Completo 

 

 

 

 

 

   

48% 

9% 

13% 

16% 

7% 
5% 

2% 

Superior Completo Superior Incompleto Superior Cursando Ensino Médio Completo

Ensino Médio Incompleto Pós-Graduação Técnico
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4. Qual sua Renda Familiar? 

 

a) Menos de R$2.000d) R$4.000 a R$5.500 

b) R$2.000 a R$3.500   e) Mais de R$5.000 

c) R$3.500 a R$4.000 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

28% 

16% 13% 

36% 

menos de R$2.000 R$2.000 a R$3.500 R$3.500 a R$4.000 R$4.000 a R$5.500 Mais de R$5.000
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5. Em Qual das alternativas você se enquadra?  

 

a) Adoro comer Pizza e se pudesse comeria todo dia. 

b) Gosto de comer pizza quando saio com minha família/amigos 

c) Eu não gosto muito de comer pizza 

d) Só como pizza se for para fazer companhia aos amigos 

e) Não como pizza 

 

 

 

 

 

32% 

53% 

6% 
8% 

1% 

Adoro comer Pizza e se pudesse
comeria todo dia

Gosto de comer pizza quando saio com
minha familia/amigos

Eu não gosto muito de comer pizza

Só como pizza se for para fazer
companhia aos amigos

Não como pizza
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6.. De uma nota de 0 a 10 ao seu prazer de comer pizza?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2% 

2% 1% 

6% 
5% 

8% 

16% 

38% 

17% 

5% 

 nota 1 nota 2  nota 3  nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10



51 
 

7. Qual sua Pizzaria Preferida em Santos? 

Resp:_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% 

22% 

Outras Pizzarias Piccola Pizzaria
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8. Quantas vezes ao mês vai a pizzaria? 

a) 1 vez ao mês                    e) eventualmente 

b) 2 vezes ao mês                f)  nunca 

c) 3 vezes ao mês                g) Quase todos os dias 

d) 4 vezes ao mês 

 

 

 

 

 

 

16% 

23% 

13% 9% 

30% 

4% 

5% 

1 vez ao mês 2 vezes ao mês 3 vezes ao mês 4 vezes ao mês

eventualmente nunca quase todos os dias
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9. Quantas vezes ao mês você pede Pizza pelo Disk Pizza? 

e) 1 vez ao mês                    e) eventualmente 

f) 2 vezes ao mês                f)  nunca 

g) 3 vezes ao mês                g) Quase todos os dias 

h) 4 vezes ao mês 

 

 

 

 

 

 

13% 

15% 

26% 

21% 

22% 

1% 2% 

1 vez ao mês 2 vezes ao mês 3 vezes ao mês 4 vezes ao mês

eventualmente nunca quase todos os dias
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10. Você Conhece a Piccola Pizzaria? 

a)Sim 

b) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

SIM NÃO
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11. Como voê avalia a qualidade das Pizzas da Piccola Pizzaria? 

a) Ótimo 

b) Bom 

c) Regular 

d) Ruim 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

51% 

8% 

1% 

Ótimo Bom Regular Ruim
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12. Como você avalia os valores praticados pela Piccola Pizzaria? 

a) Ótimo 

b) Bom 

c) Regular 

d) Ruim 

 

 

 

 

 

 

33% 

47% 

19% 

1% 

Ótimo Bom Regular Ruim
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13. Com quem você Costuma ir naPiccola Pizzaria? 

a) Família 

b) Namorado(a) 

c) Em Festas 

d) Amigos 

 

 

 

 

 

83% 

9% 
6% 

2% 

Família Namorado(a) Em festas Amigos
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5.2 DIAGNÓSTICO 
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5.2 DIAGNÓSTICO 

 

A Piccola Pizzaria apresenta uma deficiência na estrutura de comunicação, 

que acaba prejudicando a organização. De acordo com os consumidores, ficou claro 

que a imagem da Piccola Pizzaria está estabelecida, porém sua identidade nunca foi 

trabalhada por falta de relacionamento com seus públicos. O valor cobrado em 

média nas pizzas é alto, porém a pizzaria tem uma imagem positiva de referência na 

cidade por ter experiência no ramo. 

 Há uma necessidade também de um aproveitamento das mídias sociais para 

uma melhor comunicação com seus públicos, pois os públicos hoje se encontram 

em todos os meios de comunicação. Principalmente o público corporativo, que está 

cada vez mais inserido nesse ramo, E podendo ter um melhor contato, para obter 

sugestões, críticas e elogios do público frequentador. 

Quanto ao público interno, o treinamento e a padronização do atendimento e 

uniformes, são eficazes. Porém, deve-se adotar técnicas de comunicação 

aproximativa, com ênfase na motivação, para resultar na qualidade de serviços 

oferecidos. 

. 
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6.  OBJETIVOS 
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6.1 OBJETIVO GERAL 

 

Criar uma estrutura de comunicação organizacional da Piccola Pizzaria, 

visando aproximação com os públicos de interesse, fortalecer sua imagem com os 

consumidores do mercado e no ramo de Pizzaria e desenvolver um planejamento 

estratégico com ênfase em Relações Públicas, e transformá-la em uma referência na 

Baixada Santista. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Padronizar a identidade visual da Piccola Pizzaria, fortalecer sua marca no 

mercado. 

· Utilizar as redes sociais para se aproximar e dialogar com os frequentadores 

da Pizzaria. 

· Planejar e executar ações para solucionar dificuldades de comunicação 

interna. 

· Desenvolver técnicas de comunicação e criar canais/veículos de comunicação 

para estreitamento de relacionamento junto aos públicos de interesse da Piccola 

Pizzaria. 

·  
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6.3 ESTRATÉGIA 

GERAL 
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6.3 ESTRATÉGIA 

Adotar técnicas e ferramentas de Relações Públicas principalmente as de 

comunicação dirigida escrita, aproximativa, oral e auxiliar, para estreitar o 

relacionamento interpessoal com o público da organização. 

A estratégia foi traçada após a realização de uma pesquisa onde foi apontada 

as necessidades reais deste público e a partir dos dados coletados foram traçados 

objetivos específicos para a criação de ações que pudessem sanar eventuais 

deficiências na pizzaria. 

Focar na construção e fortalecimento do relacionamento dos funcionários e 

clientes. Este projeto irá desenvolver ações para possibilitar a estes públicos que 

refletirá diretamente em seus comportamentos. 
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7. AÇÕES 

DE COMUNICAÇÃO 
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7.1.1   Mural 

Objetivo: Tornar-se um meio de comunicação estabelecido entre a empresa e os 

funcionários. Com o objetivo final de transmitir informação, dicas para 

entretenimento e ainda atualizando-os sobre temas e informações da pizzaria 

Justificativa: 

 A Piccola pizzaria não possui nenhum canal de comunicação com seus 

funcionários, o mural vem trazer como proposta informação, entretenimento 

atualizados semanalmente para o fácil acesso de informações relevantes da 

empresa para os funcionários. Ele será elaborado pela Pessoa Jurídica de 

comunicação e atualizado 

Público alvo: Funcionários  

Estratégia: 

Criar um meio de comunicação com acessibilidade para todos os funcionários se 

manterem informados e se sintam parte da empresa. Será de responsabilidade da 

Pessoa Jurídica de Comunicação elaborar, administrar, verificar e orientar 

criteriosamente para que o mural seja renovado, com atualizações semanais.   

Etapas:   

Apresentação para o cliente; 

 Aprovação de custo por parte do cliente;  

Confecção do quadro de madeira com feltro verde; 

 Dispor de um local de fácil visualização para os funcionários;  

Atualização semanal. 

Periodicidade: Semanalmente 

Previsão: Aprovada, implantação Abril de 2013 

Estimativa de custo: Mural- R$ 90,00 – 100X150 - CityQuadros 
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Mural- R$ 90,00 –  Feltro Verde com moldura em madeira –  

 

 

 

 

 

 



67 
 

7.1.2  Caixa de Sugestões 

Objetivo: Desenvolver melhorias para a pizzaria com sugestões propostas pelos 

funcionários estimulando-os a participar, se sentindo e estarem em constante 

construção junto a empresa. 

Justificativa: Um canal de relacionamento entre a diretoria e os demais 

empregados, que dará a oportunidade de opinarem em processos para a melhoria e 

economia da pizzaria tornando-os parte integrante da empresa.  

Público alvo: Funcionários 

Estratégia:   

 - Utilizar uma caixa de sugestões para depositar as ideias.                                     

- Premiar trimestralmente o funcionário que tiver a melhor sugestão e que 

desenvolva uma economia significativa para a pizzaria.                                                             

 - A escolha da melhor ideia será avaliada trimestralmente por uma comissão 

composta pela diretoria, o gerente e a do Pessoa jurídica de Comunicação.                                                                                                                     

- O funcionário ganhará um prêmio no valor de R$ 200,00 reais. 

Etapas:  

Apresentação da ideia para o cliente;  

Criação do regulamento da ação;  

Aprovação de custo por parte do cliente;  

Compra da caixa de sugestão;  

Confecção das fichas para depositar na caixa de sugestões;  

Execução;  

Avaliação;  

Premiação. 
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Previsão: Aprovada, implantação Maio de 2013 

Estimativa de custo: R$231,10  Urna Acrílico Pirâmide com 50cm de altura e base 

30x30 e Tampa 20x20cm. – www.tudoemacrilico.com 

Fichas para sugestão-R$ 2,30 unitário R$2.300 total – 1.000 Fichas 

Regulamento da ação:                                                                                                  

1- É uma ação destinada aos funcionários da Piccola Pizzaria.                                   

2- Para participar precisa preencher a ficha com nome completo, descrever sua ideia 

e depositá-la na caixa de sugestões.                                                                  

3- Todos os participantes têm que estar cientes e autorizarem a aplicação da ideia 

para a redução de custos da empresa, também o uso de seu nome nas mídias 

utilizadas pelas pizzaria. 

 4- A comissão julgadora será composta pela diretoria, o gerente da pizzaria e a 

Pessoa Jurídica de Comunicação.                                                                                                        

5- O ganhador será congratulado com um prêmio no valor de R$200,00 reais.  

6- As dúvidas não expostas nesse regulamento serão julgadas pela comissão.                                                                                            

7- A participação nesta ação exige total concordância com o regulamento.                  

8- É proibida a participação de qualquer pessoa que não trabalhe na empresa. 

 

Caixa de Sugestão:  

R$ 231,10 - com 50 cm de altura e base 30x30 e Tampa 20x20cm. – 

www.tudoemacrilico.com 

 

 

 

 

http://www.tudoemacrilico.com/
http://www.tudoemacrilico.com/
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Proposta: Desenho da caixa de sugestões 

 

 

Ficha de Sugestão 

Fichas de sugestão – R$2,30 unitário  R$2.300 total – Papel Cartão 4x0 
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7.1.3  Site na internet 

 

Objetivo: Atualmente a Piccola Pizzaria não possui um domínio próprio na internet. 

O que hoje em dia é um dos principais canais de comunicação entre a empresa e o 

cliente. Permite o cliente buscar informações como o cardápio de pizzas, a carta de 

vinhos, endereço, telefone e neste mesmo processo pode chegar até o cliente os 

produtos escolhidos. E também pode apresentar a pizzaria a possíveis 

consumidores.   

 

Justificativa: A necessidade de interagir e divulgar a pizzaria e seus produtos em 

um só lugar. A internet possibilita e apresenta aos seus clientes e possíveis 

consumidores e possíveis novos clientes tudo o que a pizzaria oferece, mas sem 

sair de casa. Podem conhecer e ver a pizzaria, escolher e comprar em um só lugar. 

 

Público alvo: Clientes / Possíveis consumidores 

 

Estratégia: Divulgar seus produtos, serviços e entregas adquirir e estreitar o 

relacionamento da pizzaria com seus clientes para utilizar a internet como 

ferramenta de comunicação e aproximação entre a empresa e seus clientes.   

 

Etapas: Apresentação da ideia ao cliente; 

 Levantar e averiguar dados;  

Aprovação do orçamento por parte do cliente; 

 Realização do site; 

 Colocar o site no ar;  

Avaliação; 
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 Atualização mensalmente. 

 

Previsão: Aprovado, implantação em maio de 2013 

 

Estimativa de custo: R$ 10.000 

 

Criação do site: R$ 10.000 – KBR TEC 

 

 Registro do domínio: www.piccolapizzeria.com.br 

Atualização Mensal- custo absorvido pelo  cliente. 

 

 

 

Proposta: Print da página do site 

http://www.piccolapizzeria.com.br/
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6.1.4  Redes Socias Exclusivas 

Criação do Facebook e Twitter 

 Objetivo: Promover, organizar, estreitar relacionamento com seus clientes, por 

meio de diferentes tipos de conteúdos para fornecer atualizações sobre os produtos, 

informações nutricionais sobre as pizzas e serviços oferecidos. Para poder atingir 

todos os tipos de públicos e fazer pedidos por esse meio de comunicação entre o 

cliente e a pizzaria. 

Justificativa: A possibilidade de engajamento e interação com diversos públicos 

para exibir uma vitrine de ideias, produtos e serviços sem nenhum custo. Interando 

tudo com todos é ainda uma ferramenta de fácil manuseamento.  

Público alvo: Clientes e novos públicos 

Estratégia: Utilizar essa mídia como uma ferramenta de relacionamento. Para 

fornecer informações sobre os produtos que a pizzaria oferece e o serviço de 

delivery manuseado pelo subgerente da pizzaria. Para assim engajar e alcançar o 

maior número de clientes com uma comunicação eficaz e permissível para todos os 

públicos. 

Etapas: Apresentação da ideia ao cliente; pesquisa e levantamento de dados; 

elaboração da página ou perfil no facebook e twitter inserção de conteúdos; 

avaliação; atualização diariamente.  

Previsão: Aprovada, implantação Maio de 2013.  

Estimativa de custo: Sem custo 

Proposta: print da página do facebook e twitter 
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7.1.5  Pessoa Jurídica de Comunicação 

 

Objetivo: Recomendar a função para aconselhar a Diretoria e colocar em prática a 

curto, médio e longo prazo as ações propostas pelo grupo. 

 

Justificativa: A pessoa jurídica não participa do quadro de funcionários de uma 

organização. O profissional presta serviços eventualmente. Assim a empresa pode 

contar com um serviço satisfatório e de pouco custo por não ter os descontos que se 

tem na folha de pagamento de um empregado.  

 

Etapas: Apresentar a ideia ao cliente/ Pesquisar mídias e planejar a divulgação para 

a contratação do profissional. 

Previsão: Aprovada, Implantação Abril de 2013 

Estimativa Orçamentária: O gasto da contratação do profissional será calculado 

com base no salário de um profissional de Comunicação Social, habilitado em 

Relações Pública que é de R$ 1543,00 por mês,  fonte Associação Brasileira de 

Relações Públicas. 
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7.1.6  Organograma 

 

Objetivo: Arrumar o sistema de comunicação interna por meio de uma organização 

na hierarquização dos funcionários e seus cargos. Com o intuito de ter mais 

comunicação e informação entre todos para auxiliar nos projetos de comunicação a 

serem implantados. 

Justificativa: A Piccola Pizzaria não possui organograma, o que dificulta a estrutura 

administrativa e de comunicação para a realização das ações necessárias. A 

empresa necessita ter um sistema organizado e adequado para analisar as 

informações e propor ações e estratégias de acordo com a necessidade de cada 

setor. 

Público alvo: Diretoria e funcionários 

Estratégia: Estruturar e estabelecer o organograma divulgar e usá-lo. Para obter 

uma estrutura funcional, voltado para as ações da empresa. 

Etapas:  

Estruturar o organograma. 

 Apresentar a diretoria para a sua aprovação. 

Previsão: Aprovada. Implantação maio de 2013 

Estimativa de custo: R$ 500,00 
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Organograma 

 

 

Legenda   

Vermelho  Diretoria -3 

Azul  escuro Conselho Adm - 3 

Azul escuro Conselho de Finanças -2 

Verde Gerente -1 

Verde claro Sub-gerente -1 

Azul claro  Pj de Comunicação -1 

Rosa Pizzaiolo - 3 

Laranja Ajudante de Pizzaiolo - 3 

Marrom  Recepcionista - 1 

Roxo Garçons -8 

Preto Caixas  -2  

Cinza Barman - 2 

Amarelo Motoboys- 5 

Lilás  Faxineira -1 
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7.1.7  Promoção Delivery 

Objetivo: Instituir uma ação de promoção no Delivery para aumentar o volume de 

entregas e fidelizar  os clientes da pizzaria. 

 

Justificativa: A Piccola não possui nenhuma ação voltada para seus clientes, 

principalmente para o delivery.  

 

Estratégia:  Aumentar o volume de vendas através do Delivery, para assim agradar 

e fidelizar os clientes, com o baixo custo para a empresa. 

Para fidelizar e agradar os consumidores por meio de uma promoção que a cada 

pizza entregue o cliente ganha um ticket ao juntar 10 ganha uma pizza tradicional. 

Os ticket’s serão confeccionados de papel sulfite com uma arte com o logotipo da 

Pizzaria e assinado  e carimbado pelo Gerente do estabelecimento. 

 

Público alvo: clientes do delivery 

Etapas:  

apresentar a ideia ao cliente;  

aprovação por parte do cliente;  

confecção dos tickets para serem entregues. 

Previsão: Aprovada, Implantação Maio de 2013. 

Estimativa orçamentária: Ticket Sulfite – R$ 2,30 - unitário – Total de R$ 230,00 – 

100 Folhas com 10 tickets cada folha 

Total de 1.000 tickets – 4x0 cores 
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Promoção Delivery 
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7.1.8  Interatividade com o público infantil 

 

Objetivo: Oferecer conforto a família principalmente às crianças e disponibilizar 

papel e giz de cera para distração das crianças e também um tapete que poderá ser 

colocado ao lado das mesas localizadas no piso térreo, dois tipos de brinquedos 

educativos para os adultos poderem comer suas pizzas à vontade e as crianças se 

divertirem, tornando um ambiente mais familiar e de todas as idades. 

 

Justificativa: A pizzaria não dispõe nenhum espaço de interatividade para as 

crianças que vão ao local com a família. A proposta é fornecer nas mesas que 

tiverem crianças um estojo de giz de cera e folhas de papel com desenhos para 

serem pintadas e as famílias que estiverem no salão do piso térreo um tapete de 

borracha removível com dois brinquedos educativos que possam se divertir, distrair 

e educar ao mesmo tempo as crianças.  

 

Público alvo: Crianças 

Estratégia: Disponibilizar espaço e interatividade para as crianças que vão à 

pizzaria com suas famílias, e assim alcançar um público de todas as idades. 

 

Etapas:  

Apresentar a ideia ao cliente;  

Aprovação por parte do cliente;  

Confecção dos tapetes, brinquedos, papéis com desenhos e estojos de giz cera;  

Divulgação  
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 Implantação da ação. 

 

Previsão: Aprovada, Implantação junho de 2013 

 

Estimativa Orçamentária: Tapete R$ 227,85 unitário e  2 Brinquedos: R$156,37  

 

Interatividade com o público infantil 

Brinquedos: 2 modelos madeira R$ 156,37 

Tapete: R$173,00 – 0,85X 0,85 
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Tapete de Nylon –  0,85X 0,85 de diâmetro  
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7.1.9   Estruturar o delivery com as caixas das motos adesivadas.  

Objetivo: Adesivar as caixas dos motoboys com o logotipo e telefone da pizzaria 

para divulgar e atrair novos consumidores.  

Justificativa: Atualmente as caixas das motos algumas estão adesivadas apenas 

com o logotipo da Piccola e outras estão sem nada. A proposta é adesivar todas as 

caixas com o logotipo e o telefone da pizzaria para organizar e padronizar e obter 

melhor visualização para uma boa divulgação. 

Público alvo: Clientes 

Estratégia: Divulgar a Pizzaria por meio dê seus próprios motoboys, com as caixas 

adesivadas com o logotipo e telefone da pizzaria. 

Etapas: Apresentar a ideia ao cliente. Aprovação por parte do cliente. Implantação 

da ação com a adesivagem. 

Previsão: Implantação em Junho 2013 

Estimativa orçamentária: R$ 272,00 Medidas Externas: 48 cm, Altura 50cm, 

Comprimento 48 cm 

Medidas Internas Baú: Largura 48 cm, Altura 50 cm, Comprimento 48 cm 

Adesivo: R$ 35,00 -  unitário 30x35cm  

Moto Adesivada - Medidas Externas: 48 cm, Altura 50cm, Comprimento 48 cm 

Medidas Internas Baú: Largura 48 cm, Altura 50 cm, Comprimento 48 cm 
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7.1.10  Missão, Visão e Valores 

 

Objetivo: Estabelecer um caminho a ser percorrido para alcançar os objetivos 

planejados. Para estabelecer materiais necessários para aplicar as propostas que 

guiarão as ações da Piccola Pizzaria que não possui esta ação. 

Justificativa: Sem um objetivo e finalidade traçada e que seja de conhecimento de 

todos, a empresa não consegue cooperação para a realização eficaz dê seu 

trabalho. A necessidade de mostrar quem são, ou seja, sua missão, visão e valores 

são fundamentais para a identidade da empresa e aproximação com seus públicos. 

 

SUGESTÃO  

 

Missão  

Fornecer a melhor pizza de massa fina da região em um ambiente agradável e bom 

atendimento. 

 

Visão  

Ser referencia na região, com uma pizza e serviço de delivery de alta qualidade em 

constante crescimento. 

 

Valores 

 

• Satisfazer o cliente  

• Transparência  e ética com nossos funcionários, clientes e fornecedores. 

• Trabalhar com produtos de primeira linha e fornecedores qualificados. 

•  Trabalhar dentro das normas técnicas de segurança alimentar. 

• Fornecer um ambiente de trabalho seguro e limpo. 

 

Previsão: Aprovada, Implantação Maio de 2013. 
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Estimativa Orçamentária: 

Criação da Missão,Visão e Valores – R$ 500,00 

 Quadro de madeira 30x45 R$ 7,00 

Folha Couchê colorido R$ 2,30 (unitário) 
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Mural Missão, Visão e Valores 
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7.1.11  Imã de Geladeira 

Objetivo: Facilitar a lembrança da Pizzaria, pois sempre encontrará facilmente o 

telefone. 

 

Justificativa: Deixar a vista do cliente o telefone para solicitar entrega. 

 

Estratégia: O imã de geladeira é uma ferramenta que serve para conquistar o 

cliente na hora exata do momento de fome. Pois é uma ferramenta que está 

localizada num ponto estratégico, dentro de sua cozinha. O que faz com que o 

cliente olhe primeiro para a geladeira, e se o imã estiver à frente, logo ele ligará, pois 

está em fácil acesso. 

 

 Público alvo: Clientes 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente,  

Aprovação por parte do cliente.                                                         

 Elaboração da arte do Imã 

 Implantação da ação, na gráfica. 

Avaliação 

 

Previsão: Aprovada, Implantação Maio de 2013. 

 

Estimativa orçamentária: R$ 3.000,00 para 1.000 imãs – R$ 3,00 (unitário) 
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Imã de Geladeira – 7x5cm 4x0 – Couchê  
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7.1.12  Google Adwords 

 

Objetivo: Potencializar a visibilidade da pizzaria no site de busca.  Com uma forma 

democrática e de baixo custo, direciona o maior número de pessoas interessadas 

para o site da pizzaria. 

 

Justificativa: Não existe valor mínimo de investimento para introduzir seu site no 

Google Adwords. Assim permite que a empresa independente do valor aplicado 

tenha seu anúncio ligado ao site de busca mais utilizado no mundo. 

 

Estratégia: Divulgar a pizzaria, atrair um número significativo de clientes e novos 

consumidores por meio da internet e com um custo baixo.   

 

Público alvo: Clientes e possíveis novos consumidores. 

 

Previsão: Aprovada, Implantação abril de 2013. 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente,                                                             

Elaboração da campanha a ser inserida;                                                                                           

Inserção da  página no Google Adwords,                                                                    

Avaliação 

 

Investimento: R$ 100,00 / mês 
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7.1.13 Reformular Cardápio Delivery 

 

Objetivo:  O cardápio é mais do que apresentar o menu organizadamente, ele tem 

que estar em constante atualização com os pratos e necessidades do público. 

Reformular o cardápio, para torná-lo mais moderno e ter a identidade da pizzaria, 

para oferecer de forma mais agradável a leitura com a sua forma conceitual e mais 

criativa. 

Justificativa: A imagem da pizzaria não é construída apenas com as qualidades 

das pizzas e serviços oferecidos. O cardápio também elucida a identidade do local, 

pois o conceito gráfico do cardápio estará adjunto a identidade da Piccola. 

 

Público alvo: Clientes 

 

Estratégia: Reformular o cardápio para ter uma aparência ainda conceitual, mais 

moderno e que traga não só o que é oferecido pela casa, mas a identidade da 

pizzaria também. 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente.                                                    

 Reformulação do cardápio.                                                                         

Aprovação do orçamento por parte do cliente.                                                     

 Impressão gráfica.                                                                                                    

Avaliação  

 

Previsão: Aprovada, Implantação junho de 2013. 

Estimativa orçamentária: R$ 2,30 (unitário) 



95 
 

Impressão: Papel Couché 4x4 

Formato: 29x17cm 

Material: Papel Couché 

Cor: CMYK 4x4cores 

Quantidade: 1.000 

Custo total: R$ 2.300,00 – R$ 2,30 (unitário) 
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7.1.13 Reformular Cardápio Delivery 
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7.5 Cronograma de Ações 

 

AÇÕES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Missão, Visão e 
Valores 

                        

Organograma                         

Pessoa Jurídica 
de 
Comunicação 

                        

Site da Internet                         

Redes Sociais 
Exclusivas 

                        

Estruturar o 
delivery com 
moto adesivada 

                        

Reformular o 
Cardápio do 
delivery 

                        

Espaço 
interativo para 
o Público 
Infantil 

                        

Mural                         

Google 
Adwords 

                        

Imã de 
Geladeira 

                        

Caixa de 
Sugestão 

                        

Promoção 
Delivery 

                        

 

       

  

 

 

 

 

              LEGENDA   

Planejamento   

Aprovação   

Desenvolvimento   

Implantação   

Avaliação   
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7.6 Estimativa Orçamentária 

Ações Investimento Valor Total 

Missão, Visão e Valores  Instituir missão, visão e valores R$ 509,30 

Organograma Organizará toda a estrutura da empresa R$ 500,00 

Pessoa Jurídica de Comunicação Trabalhara em cima de todas as ações  R$ 1.543,00 

Site da Internet Arte e produção R$ 10.000,00 

Redes Sociais Exclusivas facebook para promoções R$ 0,00 

Estruturar o delivery com moto adesivada Caixa da Moto e Adesivo para moto R$ 272,00 

Reformular o Cardápio do Delivery Arte/ Impressão R$ 2.300,00 

Espaço interativo para o Público Infantíl Arte e material /Tapete, brinquedos  R$ 227,85 

Mural Arte/ Material R$ 90,00 

Google Adwords  Pesquisa/ internet R$ 100,00 

 Imã de Geladeira Arte / Impressão R$ 3.000,00 

 Caixa de Sugestão Arte / Urna Acrílica e fichas de sugestões R$ 2.531,00 

Promoção Delivery Ticket's de promoção para o delivery R$ 230,00 

Total   R$ 20.842,15 
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8. CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
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8. Considerações Finais 

 

       Desde o princípio da preparação e elaboração do projeto, o foco foi desenvolver 

a  comunicação organizacional como base para as modificações e propostas para a 

pizzaria. Com o conhecimento do cliente, a base teórica e a pesquisa realizada, 

direcionaram para possibilitar que os objetivos a longo prazo para a Piccola, é 

fundamental o desenvolvimento e implantação de uma comunicação organizacional 

estruturada para a as ações de comunicação estratégica proposta para a Piccola 

Pizzeria.  

       Após a avaliação e aprovação das ações propostas, é possível acreditar que a 

empresa consiga se estabelecer no mercado para alcançar os objetivos de uma 

comunicação estruturada com seus públicos de interesse. Com a conclusão do 

trabalho e as ações aprovadas, o objetivo deste projeto foi concluído. Ao acreditar  

que se a empresa mantiver as ideias e ações elaboradas serão consolidados e 

reconhecidos como a melhor e mais lembrada pizzaria de Santos. 

A prática da comunicação organizacional tornou-se ferramenta de suma importância 

no dia a dia empresarial e propicia o auxilio no equilíbrio, desenvolvimento e crescimento 

das empresas, sejam elas públicas ou privadas. Organizam-se na criação de estratégias e 

planos de ação que tem como objetivo informar melhor o seu público essencial constitutivo, 

ao inserir seus valores e estabelecer identificação entre os mesmos, ao utilizar para isso, os 

conceitos que a comunicação disponibiliza. Isso porque este público interno atua como 

agente de Relações Públicas ao propagar a filosofia da organização, seus serviços e o 

trabalho desenvolvido por ela. 

Desenvolver um projeto para uma empresa estruturada como a Piccola foi um 

desafio de Comunicação e Relações Publicas. Diante disso foi fundamental o referencial 

teórico, a pesquisa e as entrevistas, que permitiu conhecer o cliente e mostrou o caminho 

das ações para viabilizar os  objetivos  a médio e longo prazo,. 
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