
 
 

 

 

FACULDADE PAN-AMAZÔNICA - FAPAN 

 

 

 

SÂMELY FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSICIONAMENTO DA MARCA MARCOS DONALDS SALGADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM – PA 

2018 



 
 

 
 

SÂMELY FRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPOSICIONAMENTO DA MARCA MARCOS DONALDS SALGADOS 

 

 

 

 

 

  Trabalho de Conclusão de 
curso apresentado à Faculdade 
Pan Amazônica como requisito 
para obtenção do grau de 
Bacharel em Publicidade e 
Propaganda. Orientador 

Professor Danilo Caetano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM – PA 

2018 

 



 
 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A todos os meus amigos 

E professores que me incentivaram  

Durante esses anos a permanecer 

 Nesta trajetória de minha vida. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus por me dá luz para enfrentar essa jornada, sabedoria 

para as escolhas certas. A minha família que me incentivou a sair de casa e 

mudar de cidade para construir minha carreira. A minha amiga Juliana Oliveira 

que durante anos me acompanha e fez comigo este curso, também hoje 

Publicitária. A minha nova família que me acolheu de braços abertos, Hayllana 

Santos, Helaine Santos, Helen Santos e minha filhinha que ganhei nesta 

família, Maria Eduarda, e sem falar do meu novo pai, Ivaldo Martini. 

Enfim, agradeço a todos que me estenderam as mãos no momento que mais 

precisei.  

Além da Fapan e professores que graças a esta escolha conquistei amigos 

para a vida toda e para ir comigo ao mercado em busca da nossa carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A competitividade de salgados no mercado esta cada vez mais crescente nas 

regiões do Brasil. Contudo, cada um deles se torna empreendedores sem 

saber da dificuldade que enfrentaram. Neste projeto tem como objetivo 

reposicionar e lançar uma marca de salgados, apontando exemplos de casos 

de sucessos do Brasil e da capital de Belém, relatando historias que deram 

certo e que correram atrás de como saber empreender seu próprio negocio, no 

SEBRAE. E neste reposicionamento incluirá relações de marcas que atingiram 

o sucesso na capital e hoje são reconhecidas, além dos resultados obtidos 

pelos consumidores da marca Marcos Donald‟s. Partindo desta analise foram 

feitas algumas alterações da marca, começando pelo nome, que é considerado 

um pastiche. Logo foi criado um manual de identidade visual para lançar a 

marca como Marcos Salgados, com logo nova e outros meios de comunicação 

para seu lançamento. Neste trabalho foi usados leitores importante como 

Arnaldo Sant‟Anna, Philip Kotler, Beatriz Santos Barros e outros.  

 

 

Palavras chaves: empreender, reposicionar, comunicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The competitiveness of salted foods in the market is increasing in the 

regions of Brazil. However, each one of them becomes entrepreneurs without 

knowing the difficulty that they faced. This project aims to reposition and launch 

a brand of salted, pointing examples of success stories from Brazil and the 

capital of Belém, telling stories that worked and went after how to start your own 

business in SEBRAE. And in this repositioning will include relations of brands 

that have achieved success in the capital and are now recognized, in addition to 

the results obtained by consumers of the Mark Donald's brand. Starting from 

this analysis were made some changes of the brand, starting with the name, 

which is considered a pastiche. Soon a visual identity manual was created to 

launch the brand as Marcos Salgados, with new logo and other media for its 

launch. In this work important readers like Arnaldo Sant'Anna, Philip Kotler, 

Beatriz Santos Barros and others. 
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INTRODUÇÃO 

A primeira coxinha foi preparada na época Colonial1, para o filho da 

Princesa Isabel2, feita por partes de frango misturadas a farinha de trigo e 

batata, tendo o formato de uma coxa de frango. Logo após chegar aos ouvidos 

da Imperatriz Tereza Cristina3 que provou do paladar diferente de seu neto, a 

receita se espalhou entre os nobres e a população, e vindo desta historia, os 

salgados chamados popularmente de coxinhas são os mais procurados pelos 

brasileiros. 

Segundo o ranking o blog RIMAQ4, a coxinha ganha em primeiro lugar 

como o salgado mais vendido e consumido pelos brasileiros, partindo deste 

assunto, destaco que este projeto tem a intensão de ampliação do Marcos 

Donald Salgados, trabalhando no reposicionamento de sua marca. Marcos 

trabalha como um microempreendedor de salgados, exemplos são, coxinhas e 

quibes, sendo em seu cardápio sabores tradicionais, porém o que ressalta 

como seu diferencial são seus diversificados sabores regionais. 

Sabe-se que o consumo de coxinhas sempre esteve presente na vida 

dos brasileiros, como café da manhã, em alguns casos como almoço, e o 

tradicional lanche, principalmente para aquele público que possui uma vida 

ativa na qual não disponibiliza de tempo para fazer uma refeição, e acaba 

sendo atraído por um completo, com esse grande consumismo, pequenos 

negócios estão surgindo e se expandindo, como empreendedores. Esse é o 

propósito desta pesquisa para com o Marcos Donald Salgados, o seu 

desenvolvimento como marca.  

O salgado mais desejado tem diversos significados em várias regiões 

pelo Brasil. De tão popular, o termo virou gíria. Em São Paulo, coxinha é rapaz 

engomadinho, versão masculina da patricinha. O que não faz sentido, já que o 

salgado, de chique, nunca teve nada (apesar de ter surgido na realeza como 

                                                           
1 O Brasil Colônia, na História do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período 

começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim 

Afonso de Souza. 
2Princesa Isabel (1846-1921) foi regente do Império no Brasil. Filha de D. Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina, 

assinou a Lei do Ventre Livre e a Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil. 
3 Nos 46 anos que viveu entre nós, realizou Dona Teresa Cristina, a terceira Imperatriz, o perfeito protótipo de 

virtudes cristãs, pelo que lhe coube esse título de “mãe dos brasileiros”, no consenso unânime dos corações. 

http://www.monarquia.org.br/imperatrizteresacristina.html acesso dia 26 de agosto. 
4
https://www.rimaq.com.br/blog/7-tipos-de-salgados-mais-famosos-para-vender/ 

 

http://www.monarquia.org.br/imperatrizteresacristina.html
https://www.rimaq.com.br/blog/7-tipos-de-salgados-mais-famosos-para-vender/
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citado anteriormente). Pelo contrário: sempre foi um item obrigatório em 

lanchonetes e embotecos, padarias de bairro e, no máximo, festinhas de 

família. Só recentemente mudou de status e passou a frequentar cardápios de 

bufês, restaurantes e bares da moda. 

Além de abordar sobre esse mercado de salgados que está cada vez 

mais cobiçado,existem também as coxinhas expressas que possuem um 

atendimento mais rápido e assim que compradas o consumidor pode seguir 

seu destino sem permanecer no estabelecimento de venda. Por esse motivo 

também, que os completos estão mais customizados em relação aos sabores, 

ou seja, os básicos em sabores de frango, queijo com presunto e carne, estão 

se aperfeiçoando com cheddar, catupiry, pernil, bacon, jambu, camarão rosa, 

com isso há uma mudança nas vendas e no crescimento em relação á 

concorrência. 

Em alguns casos a falta de renovação no negócio pode levar a perda 

e/ou falência do pequeno empresário. Quer dizer que para se adequar aos 

demais se deve ampliar para melhor a propaganda, expandindo e se 

atualizando com o mercado. Determinar uma campanha com eficácia onde ela 

se penetre junto às mudanças. É o que será feito com Marcos Donald, que é 

uma marca já existente no mercado, porém como se percebe um pastiche da 

empresa MC Donalds, o que implica em um Manual de Identidade visual (MIV). 

A marca em questão ainda é desconhecida para o grande mercado de vendas, 

o que ocasiona um público pequeno e um problema de comunicação para se 

adquirir novos clientes. 

 Segundo Sant‟Anna (2015)“com o advento da internet e a possibilidade 

de divulgar um determinado produto ou marca em um site onde vídeos, fotos, 

sons e textos são colocados e o usuário seleciona o que quer ver e quando 

quer” (2015, p. 3). A ideia principal para a expansão de um micro negócio será 

através de meios de desenvolvimento no seu espaço e na comunicação online. 

E com essa comunicação em massa5, o induzir para esse meio digital, onde se 

tem um maior grupo de pessoas para adaptá-lo há um empreendimento digital, 

com um ambiente mais proveitoso tornando assim maiores as chances de 

benefícios. Redes sociais, aplicativos, sites entre outros são indispensáveis 
                                                           
5Meios de comunicação de massa ou mídias são os meios ou canais de comunicação usados na transmissão de 

mensagens a um grande número de receptores. Nas relações sociais de comunicação (dia a dia), os meios de 

comunicação de massa mais comum são os jornais/as revistas, o rádio, a televisão e, o mais recente, a Internet. 

http://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/Reportagens/Comida/noticia/2015/12/comida-de-boteco.html
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locais de busca da grande parte da população que hoje em dia. É por esses os 

outros motivos que Marcos Donald deverá se ajustar a essas atualidades 

midiáticas. 

A escolha desse tema é pela questão desse mercado de completos que 

se iniciam nas ruas, esquinas e atualmente fazem disto um empreendimento 

grande. Apesar de que os salgados, em especial a coxinha se torna um 

alimento que possui o seu sucesso próprio à geração de anos, pode-se 

perceber que o número de vendas desse produto tem crescido cada vez mais, 

assim como o número de microempreendedores que estão investindo nesse 

ramo, seja como um trabalho primário ou secundário o famoso “bico” ou “extra”, 

que na maioria das vezes acabam se tornando a ganha pão. 

Esse estudo mostra que um simples ponto de salgados, pode se tornar 

uma fonte de renda e que se houver um planejamento bem elaborado é capaz 

de alcançar os objetivos definidos. O objetivo desse projeto é expandir e definir 

o crescimento da marca Marcos Donald, com um reconhecimento na capital de 

Belém e atender com inovação ao seu publico efetivo e em potencial. 

Sant‟Anna diz que quando se trata de um produto, serviço ou novidade, a 

publicidade e o marketing podem identificar um novo mercado, abrindo, dessa 

forma, horizontes ilimitados e amplos campos de ação para a indústria e o 

comercio. (2015, p. 76). 

        “Se o mercado já existe, a publicidade e o marketing permitem ampliá-lo 

em duas direções. 1) verticalmente – alcançando novas faixas de 

consumidores, os consumidores em potenciais ou não usuários do produto; 2) 

horizontalmente – ampliando o campo de uso do produto. (2015, p. 76). Se 

baseando neste conceito de Armando, é a finalidade que se pretende alcançar 

do pequeno empreendimento de Marcos. 

A justificativa deste projeto é mostrar que um simples lanche de rua 

pode se tornar um empreendedor de sucesso, assim como os conhecidos 

lanches da capital como Batistão, Bigas, André Sanduicheria e Milleo entre 

outros.  Justificando que a culinária paraense também é cultura em todos os 

âmbitos alimentícios ate no sabor dos completos. Comer salgados, muitos 

belenenses comem todos os dias em vários lugares da capital, como esquinas, 

praças, enfrente a supermercados, escolas, faculdades, lanchonetes, padarias, 

enfim, independente de qualquer o lugar que seja são encontradas em diversos 
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sabores, os mais tradicionais e os mais especiais, com gostinho regional, o que 

desperta um desejo maior e uma procura maior também. E Marcos tem esse 

sabor da regionalidade em seus completos, um diferencial dos demais em 

relação ao seu cardápio.  

Uns dos motivos da realização deste tema são pelos casos semelhantes 

que são encontrados em Belém, como o André Sanduicheria bem conhecido 

por seus estabelecimentos espalhados pela capital, shoppings e outros 

lugares, casos esses que começaram como Marcos, um simples lanche de rua, 

mas que atualmente se destacam como empreendedores inovados em relação 

ao mercado que crescente. Para Valéria Paixão a maioria das empresas possui 

limitações de atendimento, produção, distribuição e cobertura geográfica e 

querer vender para todos é como “atirar para todos os lados”. (2012, p, 138) Ou 

seja, conhecer esse mix é essencial para uma boa relação com os clientes e 

até mesmo com os concorrentes.  

Em primeiro momento foram feitas algumas pesquisas exploratórias de 

ambiente local para conhecimento melhor sobre casos semelhantes ao de 

Marcos. Analise sobre os produtos e a sua procura com seu público, como 

André Sanduicheria, Batistão, Bigas e Milleo também são considerados como 

exemplos, e alguns outros lanches que por enquanto não estão como 

referencia de sucesso, mas que apresentam uma visualização razoável pela 

capital, como o Cartoons e Da Braun. Toda essa pesquisa foi feita através de 

sites, redes sociais e conhecimento do local físico. 

Segundo Samara e Barros, os estudos exploratórios também conhecidos 

como desk research6, têm como principal característica a informalidade, a 

flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se obter um primeiro contato com 

a situação a ser pesquisada ou um melhor conhecimento sobre o objeto em 

estudo levantado e hipóteses a serem confirmadas. (2002, p. 28) Contudo, o 

primeiro momento realizado neste projeto foi este método de pesquisa para um 

domínio coerente sobre o mundo dos completos. 

Para a obtenção de dados secundários foram feitas pesquisas por sites, 

internet, livros e artigos como o do Adelar Francisco Baggio, 
                                                           
6deskresearch, a pesquisa de dados secundários trata-se de uma pesquisa exploratória através da coleta e uso de 

informações já publicadas e disponíveis. Tais informações, por vezes, foram coletadas para outros propósitos, por 

outras organizações. Esses dados podem ser registros internos de uma empresa (relatórios, históricos de venda, 

pesquisas anteriores, etc.), dados publicados em periódicos, livros, relatórios de associações ou industriais, dados do 

governo ou agentes reguladores, etc. 
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Empreendedorismo: Conceitos e Definições. Sobre micros empreendedores de 

sucesso independentes, como perfis como André Sanduicheria, Bigas, 

Batistão, Milleo, localizados em shoppings e em alguns espaços da capital de 

Belém, como Estação das Docas, Docas e outros bairros da capital. Onde são 

caracterizados como exemplos de micro empreendedorismo e casos que 

deram certo. 

Considerando os perfis de cada um destes lanches em redes sociais, 

dos cases de sucesso da capital, analisou-se as paginas de internet como 

Facebook, Instagram e perceberam-se avaliações de clientes e obteve-se uma 

visão crescente deste ramo de fast foods7. 

Além da pesquisa de observação de campo de comportamento de 

clientes, baseadas no método de observação e contato para registro fotográfico 

dos concorrentes de Marcos, houve uma entrevista feita com seus adversários 

sobre o mix de produtos, preços, localização, demanda da procura dos 

produtos. 

 Para os clientes de Marcos Donalds também, foi realizada uma etapa 

de pesquisa descritiva para descobrir a frequência da demanda destes 

salgados. Estes estudos descritivos também conhecidos como ad-hoc8, como 

diz o próprio nome, procuram descrever situações de mercado a partir de 

dados primários, obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoais ou 

discussão em grupo, relacionando e confirmando as hipóteses levantadas na 

definição do problema de pesquisa (Samara e Barros, 2002, p. 30.). 

Nesta fase foi realizado um processo descritivo qualitativo com estes 

trabalhadores para a retirada de informações sobre como se adequaram a essa 

ramificação que é considerada disputada pelos brasileiros em relação a 

comidas rápidas e lanches rápidos. O estudo descritivo qualitativo visa 

compreender as relações de consumo „em profundidade‟. Sendo-lhe atribuída a 

analise qualitativa das informações obtidas, este estudo procura identificar as 

motivações de consumo em um aspecto realista. (s.p. p. 30) Contribuindo 

                                                           
7Fast-foodou comida pronta é o nome dado ao consumo de refeições que podem ser preparadas e servidas em um 

intervalo pequeno de tempo. Alguns exemplos de comidas de fast-food são sanduíches, pizzas, batatas fritas, pastéis e 

etc. 
8
Ad hoc é uma expressão oriunda do latim usada com o significado de “para isso”, “para esta finalidade” ou “para 

este efeito”. Este termo é normalmente usado para especificar que uma ocorrência mostra um caráter temporário e 

que é especificado apenas para um determinado objetivo. 

https://www.significadosbr.com.br/ad-hoc 

 

https://www.significadosbr.com.br/ad-hoc
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assim para uma boa relação de cliente e produto, e entender qual a dificuldade 

e a oportunidade tida para se ampliar no mercado. 

Para finalizar formulou-se um roteiro para descobrir o motivo de gostar 

ou não dos lanches de Marcos Donald‟s. Para se realizar esse roteiro foram 

criadas perguntas abertas para se obter melhor a preferencia da clientela com 

seus completos. 

Também como influencia terá Alice M. Tybout e Tim Calkins, que 

conceitua o posicionamento de marca. Marcia Valeria, Philip Kloter, Armando 

Sant‟Anna, Las Casas, Malhatra, Samara e Barros e outros autores em artigos 

como o Adelar Francisco Baggio. 

Após a realização das pesquisas, o projeto será dividido em quatro 

capítulos, para se entender melhor o porquê da escolha deste tema e os 

resultados esperados.  

No primeiro capitulo será abordado O empreendedorismo nos tempos 

digitais em casos semelhantes, que ressalta cases que começaram como 

Marcos Donald‟s, simples, pequeno, como microempresário e que hoje estão 

reconhecidos e expandidos neste ramo de lanches que está cada vez mais 

competitivo e abrangente nas plataformas digitais. E sobre empreendedores 

que conseguiram seus objetivos e atualmente se encontra como um case de 

sucesso. 

No segundo, o contexto falado discutirá o Marcos Donald‟s em sua 

situação atual o que se refere a sua base hoje, como ele está, o endereço de 

onde encontra-lo, como é seu veiculo de trabalho, as cores usadas, tudo que 

se referir ao Marcos atualmente será relatado neste capitulo.  

Já no terceiro capitulo o assunto abordado incluirá Marcos Donalds – 

Novas Estratégias, aqui sim serão desenvolvidas os novos benefícios para ele, 

ou seja, serão criados meios para o seu processo de reposicionamento de 

marca. Como sua inclusão no meio digital, como perfis nas redes sociais como 

o Facebook e Instragram, a criação de um atendimento delivery na capital, 

aumentar seus espaços de trabalho próprio, além da licença para autorização 

para se trabalhar com completos nas ruas, a SECON. 

E por ultimo, O plano de comunicação (A campanha) o processo de 

planejamento estratégico da campanha Marcos Donalds Salgados, o seu MIV, 
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mídias, briefing, as estratégias envolvidas e planejadas para ele e os 

resultados esperados e desejados com as peças publicitarias.  

Contudo quero ressaltar neste trabalho a importância de se adequar a 

atualidade ao meio tecnológico, digital e que estudando o mercado e seus 

casos semelhantes é possível usar um método de pesquisa e uma estrutura de 

raciocínio para se obter bons resultados e se ampliar no mercado, se 

desenvolver.  
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2  EMPREEDEDORISMO E O MERCADO DE LANCHES 

 

2.1 –O empreendedorismo em casos de sucessos 

Neste capitulo será abordado o empreendedorismo geral, mundo, e 

empreendedorismo região, capital Belém. Será discutindo também processos 

de pessoas que alcançaram suas experiências bem sucedidas como o de 

Alcides Braga, ex-engraxate que atualmente faz parte de um dos brasileiros 

milionários que conseguiu se estabilizar no mercado, tem uma empresa que 

hoje trabalha com carretas, carrocerias, ônibus e baús de caminhões velhos 

que os transformam em luxo. Em baús fazem cozinhas para chefes, quartos, 

salas o que o cliente desejar, Truckvan9 é a líder brasileira no mercado de 

soluções sobre rodas.  

História também de exemplo de empreendedorismo de sucesso de 

Eliane Nóbrega10, dona de uma empresa demolidora e reciclável do país, ex-

diarista que conquistou o sucesso em seis anos. Citando caso parecido como 

de Newton e Camila, uma distribuidora de alimentos, pães de queijo e salgados 

congelados, a Sinhá Canela. É uma empresa de comida rápida que terceiriza 

para outras empresas e contribuem para entregas à domicilio.  

 São cases de sucesso no Brasil os que conseguiram se adaptar no 

meio empreendedor, tecnológico e digital e estão cada vez mais se 

aperfeiçoando de acordo com o mercado. Como Ronald Jean diz 

empreendedor é o que empreende o novo negócio e assume todos os riscos 

comerciais, legais e pessoais do empreendimento (Ronald Jean, 2009). 

Em uma pesquisa feita pelo site da CBN mostra um estudo da 

Federação das Indústrias do Rio: “que quase 50% dos jovens que abriram o 

próprio negócio dizem ter atingido a realização pessoal, contra 24% dos que 

não se arriscaram num empreendimento.” A pesquisa também aponta que a 

busca pela satisfação pessoal é a principal motivação desses empreendedores. 

Estudo da Firjan também revelou que, mesmo com a crise econômica, dois em 

cada três jovens brasileiros querem ter seu próprio negócio.  

                                                           
9
https://youtu.be/JGdDUYT-uaAassista a matéria (Truckvan). Acesso dia 29 de novembro 2018. 

10
https://youtu.be/Twl14tVz6BIassista a matéria de Eliane Nóbrega. Acesso dia 29 de novembro 

2018. 

https://youtu.be/JGdDUYT-uaA
https://youtu.be/Twl14tVz6BI
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A principal motivação é a realização pessoal. Enquanto isso, nas capitais 

da Alemanha e da Espanha, apenas um terço deles pretende empreender. Um 

dos maiores autores da Administração, Chiavenato diz que “Ele, o 

empreendedor não é somente um fundador de novas empresas, o construtor 

de novos negócios ou o consolidador e impulsionador de negócios atuais. Ele é 

muito mais do que isso, pois proporciona a energia que move toda a economia, 

alavanca as mudanças e transformações, produz a dinâmica de novas ideias, 

cria empregos e impulsiona talentos e competências”. 

 

[...] Os empreendedores são heróis populares do mundo dos 
negócios. Fornecem empregos, introduzem inovações e 
incentivam o crescimento econômico da região ou do país. Não 
são simplesmente provedores de mercadorias, serviços, 
informação ou entretenimento, mas poderosas fontes de 
energia, que assumem riscos inerentes em uma economia em 
mudança, transformação e crescimento. Continuamente, 
milhares de pessoas com esse perfil – desde jovens 
adolescentes a cidadãos de todas as idades e classes sociais – 
inauguram novos negócios por conta própria e asseguram a 
liderança dinâmica que conduz ao desenvolvimento econômico 
e ao progresso das nações.É essa força vital que faz pulsar o 
coração da economia de uma região ou de um país. 

 

Com esse potencial de abrir seu próprio negocio, os brasileiros estão se 

tornando cada vez mais microempresários, com ajuda de cursos e palestras do 

SEBRAE que contribui desde como empreender até inovação.É um site que 

incentiva a fazer e conseguir alcançar os objetivos. 

 

 

2.2 - O empreendedorismo nos tempos digitais em casos semelhantes  

 

         Nesta segunda parte deste capitulo será estudado os cases que se 

tornaram grandes empreendedores e que nesta época atual se é exemplo para 

Marcos. Acredita-se que grande parte dos vendedores de completos de ruas e 

esquinas, deseja se tornar uma grande empresa de comida, lanche e 

conquistar um reconhecimento maior, além de ser o “lanche de rua”, porém 

grandes partes destes exemplos dados aqui neste projeto vieram desta mesma 

origem, apenas se aperfeiçoaram e entraram no ritmo do mercado, que 

basicamente é o ponto certo a ser vendida a praça, estudaram o público, 

entenderam que seu produto pode ser aceito ou não e que o preço muito 
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importa para aquele público destinado, o mix de marketing. Alguns dos casos 

dados como exemplos neste projeto pouco sabem sobre o mix de marketing, 

porém a definição certa que todos levaram em conta foi o planejamento 

estratégico de cada item, obviamente não é esse o termo usado para quem 

quer vender algo, mas com o passar do tempo e das dificuldades encontradas 

esses pequenos empresários encontram as respostas para alguns dos seus 

erros.  

O início vem pela marca, sua identidade visual para o consumidor, sua 

estratégia com o público efetivo e em potencial, vem os quatro P‟s, porém 

todos esses microempresários se conectam primeiramente no nome do seu 

negócio, se vai causar impacto, atenção, e essa missão poucos conseguem 

usar, mas para Kotler ele diz que “criar a missão da marca não é tão fácil 

quanto parece. É difícil resumir, em uma única afirmação, por que sua marca 

deve existir, especialmente se você deseja que ela seja, ao mesmo tempo, 

inovadora e impactante” (...) 

Assim que tudo for resolvido em questão da marca do negócio é o 

momento de pôr em ação, e quando virá sucesso o problema é manter no 

mercado e se atualizar com ele, alguns desses exemplos são o Batistão Sucos, 

o Bigas Lanches, o Milleo, o André Sanduicheria e Da Braun que aos poucos 

se tornaram sucesso e obtiveram conhecimento na praça. 

          Em cada canto da cidade é fácil encontrar um ponto para degustar 

saborosos lanches. Alguns exemplos já citados a cima são o Bigas Lanches e 

o Batistão sucos, ambos são concorrentes em uma das avenidas, mas 

conhecidas e movimentadas de Belém, localizados um ao lado do outro no 

bairro do Reduto na Avenida Doca de Souza Franco. Além da excelente 

localização possuem um bom lanche, e apesar de atualmente estarem neste 

patamar de excelência em espaço urbano, já foi antes pequeno como o Marcos 

Donald‟s. Apenas projetos de ruas que com conhecimento em empreender se 

tornaram o que são recentemente. De acordo com o artigo de Adelar 

Francisco: 
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O empreendedorismo pode ser compreendido como a 
arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. 
Consiste no prazer de realizar com sinergismo e 
inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, 
em desafio permanente às oportunidades e riscos. 
(Adelar, p.26). 

 

Figura 1 - Frente do Batistão Doca 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foto tirada por celular, Sâmely Franco 

 

O Batistão Sucos existe desde 1992 e hoje em dia é sensação para 

muitos jovens e adultos, possui cinco unidades essas localizadas na Batista 

Campos, Salinopolis, Umarizal na Travessa Almirante Wandenkolck, Cidade 

Nova essa na qual possui espaço para festas de aniversário e no bairro do 

Reduto na travessa Doca de Souza Franco ao lado do Bigas. Seu atendimento 

se inicia às 17h e assim como o concorrente possui uma grande procura nas 

madrugadas pós baladas. Apesar do nome, o local oferece muito mais que 

sucos possuem um cardápio bem extenso de opções para se deliciar como 

salgados e diversos sabores de lanches. A lanchonete já foi eleita por duas 

vezes o melhor suco de Belém- PA pela revista Veja na categoria Comer & 

Beber.   

Batistão usa as mídias digitais e a partir delas pode-se notar a avaliação 

dos clientes. Além de apenas uns cliques poderem estar em comunicação 
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atualizada com os produtos ofertados e promoções. Neste capitulo também 

será postado prints de cada um desses cases de Belém, em mídias digitais. 

 

Figura 2 - Lanche da semana                   Figura 3 - Informações Principais 

                            

Print da pagina Facebook do Batistão                                 Print da pagina Instagram do Batistão 

 

Apesar de ambas atraírem um grande numero de publico o Batistão 

Sucos consegue receber uma quantidade bem maior por sua agilidade no 

preparo de seus produtos e dispõe de preços mais acessíveis o que atrai ainda 

mais clientes, além de serem bastante saborosos. 
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Figura 4 - Frente do Bigas Docas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: foto tirada por celular, Sâmely Franco 

 

O Bigas Lanches inicia seu funcionamento a partir das 18h, seu publico 

se destaca em famílias, jovens e adultos é uma das principais opções de 

procura na madrugada aos finais de semana e feriados quando muitas casas 

de shows, boates, festas alternativas entre outros encerram suas atividades, 

pois é quando bate aquela fome.  

Figura 5 - Informações do Bigas             Figura 6 - Avaliação dos clientes 

              

         Print da pagina Facebook do Bigas                          Print da pagina Instagram do Bigas 
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 O print das paginas detalha informações sobre localidade e horários, a 

seguinte imagem é sobre avaliação dos clientes de acordo com aprovações 

dos lanches.     

A lanchonete tem um cardápio bastante variado, além de seus 

sanduiches que vai da carne artesanal que por sinal é um dos mais pedidos ao 

de carne assada, eles também oferecem a seus clientes salgados como 

coxinha, quibe, unha e pastel, além da batata frita, pizza, sucos de diversos 

sabores, vitaminas e comidas como chapa mista e maniçoba. Seus preços são 

bem variados sendo assim bem acessíveis ao bolso do publico em geral. 

 

Figura 7 - Dentro do Milleo 

 

Fonte: https://www.google.com.br/milleo-lanches 

 

Esta figura é do ambiente interno de Milleo Lanches, um dos lanches 

mais antigo de Belém, desde 1986, é localizado apenas em um endereço na 

Diogo Moia próximo da Doca, localização de fácil acesso e de grande fluxo de 

pessoas diariamente. É composto por dois andares e com um cardápio de 

promoções diárias por cada dia da semana, além de estar conectado com seus 

clientes nas redes sociais com o Instagram e Facebook e com a plataforma 

digital, Milleo conta com seu próprio aplicativo que atende apenas na área do 

bairro Umarizal e está presente no ifood, aplicativo atuante no ramo de entrega 

de comida pela internet. Apesar de estar no mercado há tanto tempo, eles 

https://www.google.com.br/milleo-lanches
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encontram uma forma de se manter nele, se aperfeiçoaram e se adequaram 

com o avanço dos meios digitais e sociais. 

 

Figura 8 - Avaliação dos clientes         Figura 9 - Informações básicas 

               

Print da pagina Facebook do Milleo                        Print da pagina Instagram do Milleo 

 

Figura 10 - aplicativo Milleo Lanches 

 

Print do aplicativo de Milleo 
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Portanto, o Milleo é um exemplo claro que conquistou o mercado e 

soube se tornar um grande empreendedor, logo para Avelar Francisco “O 

empreendedor é um inovador de contextos” (p, 27), aquele que com o tempo 

aprende e se mantém no competitivo mercado. 

           O próximo lanche a ser citado é um food truck de Belém localizado no 

Dom Romualdo de seixas, Da Braun é um trailer composto no quintal, com uma 

decoração agradável e um cardápio também diferenciado, Da Braun trabalha 

com sandubas, omeletes e saladas. 

Figura 11- Dentro da Da Braun 

 

Fonte: https://www.google.com.br/Da_Braun-Belem_State_of_Para. 

 

        Da Braun é um projeto de empreendedor que imaginou e pôs em pratica 

sua criatividade de um lugar gastronômico em um quintal de uma residência, 

porém não é qualquer quintal, é todo personalizado e decorado para dar o 

maior conforto aos clientes, incluindo um pequeno trailer no fim do quintal com 

chefe de cozinha, e dona da ideia Tatiana BraunAuad, já está na praça dois 

anos, incluindo música ao vivo todas as quintas feiras, apesar de estar recente 

neste ramo, ela faz o maior sucesso entre os clientes e concorrentes.  

        Segundo um cliente “Diríamos um quintal multifacetado, com sons, cheiros 

e sabores. Abrindo para almoço e para lanches, o Da Braun, é um food truck 

que atende num ponto fixo, bem decorado, alegre, e muito aconchegante. Você 

pega o cardápio do dia no varal e se direciona até o trailer para fazer seu 

pedido. Plow! Só aguardar seu nome e deliciar-se. Geralmente servem um 

https://www.google.com.br/Da_Braun-Belem_State_of_Para
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salmão delicioso, com mostarda e molhos da casa, tem também as omeletes 

super recheadas e as saladas com as maioneses caseiras, completamente 

deliciosas.” Da Braun também presente nas redes sociais como o Instagram e 

Facebook, e por estas mídias sociais que se pode ter uma avaliação sobre o 

espaço.    

 

Figura 12 - informações básicas                   Figura 13 - evento da semana 

                         

Print da pagina Facebook Da Braun                                      Print da pagina instagram Da Braun 

 

         Da Braun apesar de ter um ambiente diferente e confortante, ele inclui 

toda a semana um show ao vivo, um evento como nome dado ser Quinta do 

Rock, todas as quintas-feiras há uma programação para a clientela. Este 

evento é anunciado nas paginas das mídias digitais Da Braun, como mostra as 

figuras acima.  

          Esses e outros são exemplos de lanches de sucesso da capital paraense 

e que são modelos de empreendedores que alcançaram o sucesso e que 

venham a ser motivação para comprovar que um pequeno lanche de rua como 

o Marcos Donald‟s Salgados pode se tornar um empreendimento grande e 

servir como referências para outros iniciantes assim como ele foi um dia. 
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Motivação é o processo responsável pela intensidade, 
direção e persistência dos esforços de pessoas para o 
alcance de uma determinada meta (Robbins, 2005, p. 
132). 
 

          Cada um dos citados a cima apresenta uma avaliação dos clientes, o 

que é importante para uma empresa, receber o feedback para se entender a 

necessidade dos seus consumidores. Las Casas diz que “análise dos clientes é 

fundamental para a seleção de um bom local , principalmente para certos tipos 

de serviços que são prestados para determinados consumidores ou 

determinados clientes empresariais . Para uma análise de clientes deve -se 

pensar no mercado , como segmentos geográficos e escolher qual o alvo que 

se deseja atingir.” (2006, p. 157)  
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3 MARCOS DONALDS – SITUAÇÃO ATUAL 

Este capitulo é para compreender melhor sobre a atualidade do Marcos 

Donald‟s antes das estratégias estabelecidas para o seu desenvolvimento de 

empresa e marca. Para este estudo realizou-se uma entrevista com Marcos 

para entender como sua real situação se encontra e como se deparou com o 

seu trabalho como micro empreendedor. 

 Marcos Donald‟s Salgados é um carro simples de rua que vende a 

famosa e procurada coxinha e agora mais recente o quibe. Trabalha há quase 

quatro anos na esquina da travessa Castelo Branco com a Rua dos 

Mundurucus, uma localidade de grande movimentação para quem segue para 

o Guamá e São Braz. Nas proximidades têm a faculdade Fapan, com três 

unidades. Marcos conhece bem o local por já ter moradia próxima e ter família 

residindo nas redondezas, trabalha de segunda a sexta-feira dá 17h ás 21h, 

mas tem o horário de pico que são das 18h ás 19h, aquele pontual de mais 

movimento, porém não existe um dia especifico para maior movimentação de 

pessoas, é relativo.  

  Apesar de ser considerado um negocio pequeno, Marcos conta com um 

fluxo de pessoas da faculdade, e comenta em entrevista que seu público alvo 

não é apenas os alunos da instituição e sim pessoas que trafegam com 

freqüência nas redondezas, tanto classe baixa, media e alta, pessoas que vem 

do trabalho, de uma maratona de ciclismo, incluindo aqueles que param com 

seus carros para provar a tradicional coxinha. A venda é feita independente se 

houver aula na faculdade ou não, ele não depende diretamente dela. 

 Como dito na introdução deste projeto, a coxinha vem da época colonial 

e apesar de tantas décadas depois ainda é considerada um dos salgados mais 

procurados pelos brasileiros. Sendo ainda um meio de trabalho mais visto 

pelas ruas de Belém, em toda esquina ou em um quarteirão se encontra uma 

venda de completo. Partindo desta analise uma das perguntas feitas para 

Marcos foi sobre o porquê vender salgados, já que é um salgado encontrado 

em qualquer canto da capital. Ele conta que sempre fez em comemorações em 

família e se considera um chefe de cozinha. Que trabalhar por conta própria, 

em venda de salgados é sua renda principal, apesar de trabalhar com 
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persianas também, que tem como clientes exigentes a faculdade Fibra e o 

supermercado Nazaré. E que na cozinha quem faz o seu tempero e seu 

recheio de dar água na boca é ele mesmo. Fazer salgados com um sabor 

especial, recheios diferentes, ainda que com os tamanhos dos seus salgados, 

seus clientes estão no lucro, é um tamanho suficiente o bastante para 

satisfazer uma fome, o famoso e conhecido completo.  

 O inicio de ser considerado um micro empreendedor veio quando uma 

amiga de Marcos lhe ofereceu um simples carrinho para trabalhar, porém o 

carro era para vender churrasco, conta Marcos na entrevista. Logo após um 

tempo ele decidiu comprar o carro e personalizá-lo para a venda de coxinhas, 

começou a trabalhar com os salgados em pequenas quantidades, mas como o 

diferencial é enorme em questão de sabor, Marcos aumentou a quantidade e 

se encontra atualmente vendendo seus completos e já se passaram três anos 

e dois meses de vendedor de salgados. 

 Sobre a idéia dos sabores, partiu dele mesmo. Marcos tem como 

diferença dos demais vendedores de salgados alguns recheios diferentes, que 

fogem do comum, como o frango com cheddar, camarão rosa, caranguejo, 

frango, carne com ovo, queijo com presunto, pernil, quibe com bacon, quibe 

com queijo e queijo com bacon, que ele conta ser uma idéia “copiada” de um 

cliente, que lhe deu uma dica a mais de sabor. Sempre relacionando seu 

produto com seus clientes, como o famoso ditado diz “cliente tem sempre 

razão”. Vindo desta metáfora, Klotler diz: 

O cliente é nosso visitante mais importante. Ele não 

depende de nós – nós é que dependemos dele. Não é 

um estranho em nosso negócio – é parte dele. Não 

prestamos nenhum favor aos clientes quando os 

servimos... Ao contrário, ele é que nos presta um favor 

ao dar-nos a oportunidade de servi-los. (2003, p. 26). 

Contudo, ele reversa os sabores, não faz os mesmos recheios todos os 

dias, igualmente com o quibe, não se têm diariamente. Com isso, como foi dito 

anteriormente, os maliciosos salgados são vendidos por valores diferentes, 

com o completo, que são formados por sucos de frutas e refrigerantes, por 

escolha do cliente. Alguns saem a R$ 5,00 outros por R$ 6,00 e R$ 7,00 o 
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completo, mas vende apenas o salgado por R$ 3,00, R$ 4,00 e R$ 5,00.  Por 

este motivo de custo, Marcos não possui promoções por não poder obter o 

lucro desejado se for optar por este método. Para Kotler, “a melhor maneira de 

reter os clientes é imaginar o tempo todo como lhes oferecer mais por menos” 

(2003, p.27) é o que Marcos concentra em fazer, ganhar seu publico. 

Conseqüentemente, ele não aceita encomendas, apesar da procura ser 

grande. Ele diz que o padrão do material que ele trabalha impede de aceitar 

estas encomendas, já que é tudo de primeira qualidade e que não compensaria 

fazer em grande quantidade já que teria que diminuir o valor, ainda assim não 

obteria o lucro. E que antes de pensar em revender, deseja expandir os carros. 

 

Figura 14 - Cardapio do Marcos Donald‟s 

 

Fonte: foto tirada por celular móvel 

 

 E como tudo o que está no mercado tem com quem concorrer, com o 

Marcos não seria diferente. Marcos tem concorrentes diretos e indiretos. 

Segundo Kotler, os micros e macros empresas jamais devem ignorar seus 

concorrentes. O importante é manter-se em constante estado de alerta. “o 

tempo que se gasta em reconhecimento raramente é desperdiçado”. (2003, p. 

33) 

 É basicamente o que acontece com o Marcos, desde o instante que foi 

decidido ser um vendedor de coxinhas ele já tinha concorrentes. No lugar onde 
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se encontra atualmente, têm um carro de batata frita dois carros de lanches e 

outro vendedor de coxinhas bem em frente à faculdade, onde estes salgados 

são a metade do custo das coxinhas de Marcos. Todos têm a mesma 

finalidade, mas alguns deles com características diferentes, o que vai 

diferenciá-los serão o seu sabor típico paraense e o seu atendimento, e para 

finalizar Kotler diz que “por mais importante que seja a observação dos 

concorrentes, a obsessão pelos clientes é ainda mais fundamental. Os clientes, 

não os concorrentes, determinam quem ganha à guerra” (Kotler, 2003). 

Marcos Donald Salgados, como não visualizar o famoso Donald do 

McDonald. Marcos usa este nome pelo poder que ele tem em relação a 

lanches, porém para se adaptar e se expandir no mercado é preciso haver uma 

mudança no nome da marca. Donald é um 11pastiche, que Marcos usa para 

atrair seu publico. Porém por ser considerado pastiche, não poderá ser 

registrada como marca no INPI12, sendo que um dos tópicos importantes do 

instituto é a verificação de marcas já registradas, contudo, Donald já é 

registrada e conhecida por uma frota enorme de restaurantes de lanches fast 

food do Brasil e do mundo. Portanto, por ser uma regra de extrema 

importância, Marcos passará por um MIV13 para credenciar sua marca no INPI. 

 O investimento no próprio negócio é a base principal para um micro 

empreendedor que está iniciando no mercado, é a visão que Marcos tem para 

o futuro, criar seu especifico canto de trabalho, para ter uma aplicação pessoal 

e criar sua marca, como o próprio diz em suas palavras “fazer seu nome”. 

Segundo Kotler, todos os negócios começam com uma idéia na cabeça de 

algum empreendedor, e alguém imbuído de paixão e de energia para criar algo 

novo (2003, p. 55).  

                                                           
11

Pastiche pode ser visto como uma espécie de colagem ou montagem, tornando-se recorte 
de vários textos. É uma técnica que mescla estilos e que pode ser utilizada com sarcasmo, 
mas não é a sua função, como ocorre no caso da parodia, satirizara ou critica a obra de 
origem. 
12

INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) Qualquer pessoa física ou jurídica que 

esteja exercendo atividade legalizada e efetiva pode requerer o registro de uma marca. Ele é concedido 
pelo órgão governamental Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e tem a duração inicial de 
dez anos, prorrogáveis. 
13

O manual de identidade visual é um guia para correta aplicação do logotipo, nele estão expostos os 

conceitos para criar uma normatização de escala cromática, fontes gráficas, dimensões. Este guia 
procura delimitar os limites em que o logo pode ser inserido. 

http://www.inpi.gov.br/
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Foram feitas entrevistas com uma parte do publico de Marcos no dia 04 

de dezembro de 2018, de acordo com as entrevistas, foram efetuados diálogos 

com quase vinte pessoas, com sete perguntas, onde se executou questões 

sobre seu produto, preço, sabores, quantas vezes esse público freqüenta o 

lanche, quais sabores mais gostam, o porquê da escolha de preferência dos 

salgados, quais sugestões dariam a ele e se aprovariam um serviço delivery.  

Esse diálogo foi realizado pessoalmente com cada um dos 

entrevistados, assim que Marcos chega para abrir seu carrinho no horário das 

17h. Foi feita uma abordagem com esses consumidores no momento da 

compra e do consumo, para Malhatra, “a diversidade de perguntas que podem 

ser formuladas em um levantamento depende do grau de interação do 

participante com o entrevistador, do questionário e também da possibilidade de 

o entrevistado ver efetivamente as perguntas. Em uma entrevista pessoal , é 

viável formular uma grande diversidade de perguntas por que os participantes 

podem ver o questionário e porque estarem pre sente um entrevistador para 

dirimir ambigüidades .” (Malhatra, 2007, p.190) Como dito por Malhatra, um 

entrevista frente a frente com o entrevistado mostra a ele a chance de uma 

explicação mais abrangente e detalhada da pesquisa com ele. 

No primeiro instante foi perguntado o motivo de se lanchar no Marcos, o 

porquê dá preferência. E quase todos os entrevistados disserem ter essa 

preferência pelos salgados, por estarem vindo do trabalho, o que se tornou 

rotina para a grande parte do publico de Marcos. Dois dos entrevistados 

disseram ser a primeira vez que estava lanchando com ele e que estava ali por 

indicação ou pelo fluxo de pessoas naquele local 

A segunda pergunta foi efetuada pela prioridade dos sabores, quais mais 

consumiam. Onze pessoas disseram a tradicional e saborosa coxinha de 

frango com cheddar e três comentaram gostar de caranguejo, incluindo 

algumas das pessoas que consomem o frango com cheddar, sendo que este 

sabor de caranguejo é a segunda mais pedida. O restante dos entrevistados 

decide experimentar a cada dia que freqüentam um sabor diferente do último 

que comeu. Apesar de não entrevistar todos os clientes ali presentes, pois se 

encontrava no horário de pico, com maior movimentação, mas pôde-se 
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observar a saída dos salgados, portanto, a próxima questão levantada foi em 

relação ao preço do completo.  

Apesar de o Brasil estar em crise com tantas reformas, atrasos de 

décimos e falta de empregos, foi possível observar a rapidez e, saída destes 

lanches. Alguns arriscaram em dizer que Marcos tem sorte, pois o preço está 

ótimo para o que ele oferece o tamanho bastante satisfatório, incluíram desde 

já o atendimento dele para com os clientes. Que apesar de trabalhar sozinho, e 

atender ao mesmo tempo uma grande quantidade de pessoas, sempre sai com 

todos os salgados vendidos no final da noite.  

Foi perguntada a quantidade de vezes que um consumidor vai até o 

Marcos, como dito anteriormente, alguns dos seus clientes que trabalham 

próximo, tem uma freqüência maior. Um dos entrevistados comentou ser a 

primeira vez que lanchou no Marcos, pois percebeu o movimento e o fluxo de 

pessoas aquele horário, decidiu experimentar e ainda disse estar em um preço 

regular, já que o tamanho do completou lhe favoreceu. 

  A seguinte pergunta realizada foi sobre o cardápio de Marcos, todas as 

respostas foram praticamente a mesma, “o sabor é diferente”, “os recheios 

maravilhosos”, “é frito na hora”, respostas parecidas. Como dito antes, os 

salgados que mais saem são de recheio de frango com cheddar e caranguejo, 

é uma forma de brincar com o paladar e com o pouco custo. 

E por fim foi perguntado a cada entrevistado se eles dariam sugestões 

ao Marcos Donald‟s. Duas pessoas sugeriram a famosa maionese temperada, 

outros disseram estar tudo em ordem e que não faltava mais nada, já para 

cinco pessoas, disseram em pôr um serviço delivery. E é nesta questão x que 

está uns dos problemas de Marcos. Quando alguns dos entrevistados não 

sabiam o que responder, foi proposto o serviço delivery, de quase vintes 

pessoas entrevistadas, apenas duas delas optaram não precisar deste serviço, 

por morar próximo de Marcos. O restante incentivou a idéia, por imaginar-se já 

usando este meio de entrega sem sair de casa.  

A principal questão realizada desta pesquisa foi para entender se o 

público de Marcos aceitaria esta função. O serviço delivery é uma forma do 
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cliente receber em mãos sem sair de casa o seu pedido, após os diálogos com 

alguns dos consumidores de Marcos, percebeu-se a carência deste serviço. É 

uma das estratégias que serão apresentadas neste projeto. Segundo Las 

Casas, uma forma de conhecer os clientes, é através de uma investigaçã o 

direto para avaliar suas expectativas a respeito de determinados serviços . 

Estas devem ser observadas e incluídas nas práticas empresarias . (2006, 

p.71), sendo que: 

São várias as formas para se identificar quais são as 
exigências dos clientes a respeito de determinados serviços. A 
técnica de grupo de foco , por exemplo , atende a estas 
necessidades. Neste caso , um grupo de consumidores é 
reunido em determinado local e o facilitador formula as 
perguntas para atender exigências quanto ao “que” os 
consumidores consideram um bom serviço, o “porquê”, a fim de 
identificar as verdadeiras causas e o “como”. (LAS CASAS, 
2006, p.71) 

Contudo, o publico de Marcos é todo aquele que trabalha nas 

redondezas, estuda próximo, caminha com freqüência e mora nos bairros 

próximos. Em outras palavras, são pessoas que buscam por um lanche e\ou 

completo no fim da tarde, depois do trabalho, no intervalo de uma aula. São 

clientes com idades de 18 á 55 anos, com diversidade de gêneros, é uma 

clientela que apenas buscar por um salgado da tarde.  

Qualquer que seja o produto que esteja á venda, ele concorrerá com o 

outro. Coca-cola por exemplo, têm como concorrentes indiretos a água, leite, 

chá e o café, este consumo de bebida é correspondido por 3% do total de 

líquidos ingeridos diariamente pelos 4,4 bilhões de habitantes do planeta. 

(Kotler 2003, p. 32). Portanto, independentemente do produto, ele terá um 

concorrente. 

 Como dito anteriormente, coxinhas são encontradas em varias partes da 

cidade, assim como qualquer outro tipo de lanches. Ao redor de Marcos 

Donald‟s concorrem com ele cerca de três outros lanches. Foram feitas uma 

serie de perguntas abertas para entender suas visões de venda e serviço 

comparadas com o Marcos.  

 Em primeiro momento foi entrevistado o proprietário do Oeiras Lanches, 

Robson. De acordo com a entrevista, Oeiras está neste ramo a mais de 25 
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anos, mas apenas recentemente chegou aos redores de Marcos, apenas dois 

meses, com dias e horários de funcionamento de segunda-feira á sábado, das 

18h às 3h da manhã dependendo do fluxo de vendas. Notou-se nas respostas 

do roteiro que apesar dos anos trabalhados como um micro empreendedor há 

certo desânimo em continuar neste setor. Oeiras disse em respostas que 

pretende largar o atual trabalho para abrir seu próprio negócio.  

 Nitidamente ao se trabalhar por mais de 25 anos e não haver 

crescimento do empreendimento é considerado fracasso. Em um site chamado 

administradores, há um arquivo onde explica o motivo de alguns fracassos de 

segmentos altamente conhecidos, como exemplo, a McPizza, que fracassou 

porque os consumidores acharam a proposta de valor semelhante demais aos 

concorrentes já estabelecidos, como a Domino e Pizza Hut, diz o site. É o caso 

de Oeiras, que por motivo principal não agregou valor significativo para o 

consumidor. É fato que o proprietário não se dedicou para conquistar seus 

clientes, pois disse em resposta que não considera um publico certo, mas 

generalizou serem todos aqueles que convivem próximos e andarilhos.  

FIGURA 15 - OEIRAS LANCHES 

 

Fonte: tirada por celular móvel 

 É importante ressaltar que cerca da grande parte de vendedores de 

lanches espalhados pela capital, estão trabalhando apenas por necessidade. 

Alguns por uma renda extra, como o caso do Oeiras. Porém, á aqueles que 

largam a renda extra para dar início a seus objetivos principais, abrir seu 
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próprio ramo de trabalho. Um ditado chinês já dizia: “abrir um negócio é muito 

fácil; mantê-lo em funcionamento é difícil”. As horas são longas, ter o próprio 

negócio é trabalhar 80 horas por semana a fim de não trabalhar 40 horas por 

semana para outra pessoa (Kotler 2003, p. 55).  

 Um dos concorrentes de Marcos também um empreendedor que é 

vendedor há 12 anos, tempo o suficiente para ganhar um público e fazer planos 

para a ampliação do seu negócio. É importante ressaltar que há dois tipos de 

concorrentes, os diretos e indiretos, segundo o site do SEBRAE os 

“concorrentes indiretos são identificados com base em empreendimentos que 

oferecem produtos semelhantes à outra empresa. O objetivo é conquistar o 

mesmo perfil de consumidor”, o caso de Rodolfo um pequeno carro que iniciou 

com batatas, mas que pretende investir em outros produtos, também no ramo 

alimentício. Como dito, Rodolfo ganhou seu público especificamente da 

faculdade Fapan e com tantas sugestões, já tem planos para o ano seguinte 

com novas vendas. 

FIGURA 16 - BATATA DO RODOLFO 

 

Fonte: foto tirada de celular móvel 

E por ultimo o concorrente direto de marcos, Mayque Lanches por outro 

lado, é considerado um concorrente direto, segundo novamente o site do 

SEBRAE “quando um negócio oferece produtos iguais, com o objetivo de 

alcançar o mesmo nicho de mercado do mesmo ramo”, como diz o site. 
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Mayque oferece o mesmo produto que Marcos, vendedor de coxinhas e 

concorrente direto. Já está trabalhando com completos há 13 anos, é 

localizado bem ao lado da Faculdade Fapan e tem um dia de vendas bem 

extenso comparado com o de Marcos. É um horário das 6h da manhã até as 

22h da noite, como diz Kotler, trabalhar por conta própria exige horas longas. 

(2003, p.55). 

 Mayque é um empreendedor que pretende se expandir, abrir uma 

lanchonete no colégio Ideal, conta em entrevista realizada dia 14 de novembro. 

Ter um negócio próprio é prioridade para muita gente, em diálogo com Mayque, 

ele diz que prefere trabalhar por conta própria ao invés de trabalhar por carteira 

assinada, ganha mais trabalhar para si mesmo. Muitos pensam como ele e 

decidem abrir seu empreendimento, mas poucos conseguem se mantiver e 

ocorre o fechamento prematuro dessas pequenas empresas.  

Segundo o site do SEBRAE, realizou-se um estudo em 2013 que 

apontou que 24,4% delas fecham as portas com menos de dois anos de 

existências. E esse percentual pode chegar a 50% nos estabelecimentos com 

menos de quatro anos. Para saber o motivo desses fechamentos, o SEBRAE 

efetuou uma pesquisa que analisou que 37% dos administradores abriram 

empresas, pois desejavam ter seu próprio negócio. E para iniciar o seu 

empreendimento, 88% dos gestores contaram basicamente com recursos 

próprios ou da família. Sabendo desta pesquisa é mais fácil de entender que 

poucos empreendedores se mantêm.   

 Em um artigo de João Maria de Oliveira sobre Empreendedor Individual, 

ele conta que muitas pessoas procuraram o chamado “auto emprego” por falta 

de alternativas de emprego nas cidades. Diante disso, afirma ainda, estimular o 

surgimento de micro, pequenas e médias empresas tem sido uma estratégia 

eficaz na geração de emprego e renda. (p. 34) Portanto, Rodolfo é um desses 

empreendedores que estimula o auto emprego e consegue ainda gerar renda.  
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FIGURA 17 - MAYQUE LANCHES 

 

Fonte: foto tirada por celular móvel 

 Contudo, os três tipos de lanches citados aqui foram destinados como os 

concorrentes de Marcos Donald‟s pelo perímetro de aproximação uns dos 

outros, ou seja, ameaças ao Marcos. Partindo disto é importante ressaltar as 

forças e fraquezas internas do seu negócio e as ameaças e oportunidades 

externas. 

 Para Marcelo Abilio, “a analise swot é uma ferramenta bastante útil para 

verificar qual é a atual situação da organização no momento estudado” (2013, 

p.108). Com isso as forças de Marcos são vistas como seus pontos positivos, 

que de acordo com a analise de campo primeiramente, o ponto forte e principal 

de marcos são seus sabores diferenciados, como já dito ao longo deste projeto, 

os seus recheios paraenses, preços acessíveis combinado com o tamanho dos 

salgados bastante favoráveis, segundo seus clientes, a qualidade dos seus 

produtos e o bom serviço prestado aos seus clientes. As forças de um negócio 

é a forma como ele faz bem que aumente a sua competitividade. 

 Fraquezas são os pontos negativos que uma empresa deve melhorar, na 

situação de Marcos, uma marca fraca não conhecida e ausente de visualização 

são pontos que devem ser combatidos, seguido da falta de encomendas. No 

dialogo com ele, conta que a procura por encomendas é grande, porém, 

prefere não fazer por causa dos produtos usados e a impossibilidade de 

diminuir o tamanho dos salgados, já que trabalha sozinho, outro ponto fraco 
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devido à falta de colaboradores. Além de ter apenas um ponto de venda, o que 

impossibilita a visualização dele como marca e pequeno empreendedor.  

 As oportunidades é um quadrante que favorece positivamente o 

empreendedor. Além de ser uma grande e favorável ajuda ao Marcos, onde lhe 

favorece em evolução como marca e reconhecimentos. Os seus recheios 

regionais são considerados como oportunidades, pois estarão sempre em 

mudança. A tecnologia, algo essencial para sua ampliação, e principalmente 

para as estratégias estabelecidas para o seu negócio neste projeto. Além do 

grande fluxo de pedidos online, para Marcos, trabalhar com delivery e pedidos 

online, onde grande parte do seguimento alimentício é composta atualmente 

por este serviço de pronta entrega. E por fim, a constante mudança do 

mercado, o que é muito importante e essencial para ir se adaptando também e 

oferecer novidades aos seus clientes e estar há um passo à frente dos seus 

concorrentes.  

 Por fim e mais importante também, são as ameaças ocorridas 

diariamente, como seus concorrentes do mesmo seguimento como o Mayque 

Lanches citado anteriormente como seu concorrente direto. Os preços dos 

salgados podem ser uma ameaça devido a crise para alguns clientes e a 

resistência a inovações o que impede de se alto evoluir e se prende a mesmice 

e acaba encontrando o declínio da seu empreendimento. 

 ”A aplicação da analise swot é importante para o planejamento 

estratégico, pois identifica a posição em que se encontra a organização dentro 

do seu setor” (2013, p. 110). 
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4 NOVO MARCOS – NOVAS ESTRÁTEGIAS  

 Apresenta-se neste capitulo as novas estratégias feitas para o Marcos 

Donald‟s como um novo projeto de se adequar ao mercado com espaço 

legalizado, junto às novas oportunidades e desejos maiores de conforto aos 

seus consumidores. Além de inovar como marca e crescimento de 

empreendedor nos meios de mídias digitais em relação aos seus concorrentes. 

Segundo Kotler, umas das melhores regras para a construção de estratégias é 

identificar não só as coisas que os clientes gostam, e enfatizá-las em seus 

produtos e serviços, mas também as coisas que os seus clientes não gostam, e 

elimina-lás de seus produtos e serviços. (2003, p. 65) 

 Uma das formas também de se destacar e se diferenciar dos 

concorrentes é se planejar e criar meios que os demais não têm, não adote, 

para que assim haja uma estratégia, caso contrário, ainda é considerado igual. 

Ainda para kotler, quando uma estratégia é idêntica à dos concorrentes, não é 

estratégia. Se for diferente, mas facilmente imitável, será uma estratégia ruim. 

Se for absolutamente diferente e difícil de copiar, será uma estratégia poderosa 

e sustentável (2003, p. 63). 

 Para Marcos, suas estratégias foram feitas de acordo com suas 

necessidades e sugestões de consumidores, de acordo com as entrevistas 

feitas e para ter um alcance maior de futuros consumidores. 

 Em primeiro momento e de fundamental importância de planejamento 

estratégico para Marcos é a licença para trabalhar nas ruas e 

acompanhamento da Anvisa14 para o controle dos cuidados de se trabalhar 

com comidas\lanches em ruas. É uma forma de trabalhar com tudo certo para 

evitar a interrupção do trabalho, portanto, após ter este termo de licenciamento, 

com um novo ponto de venda, para um ambiente com espaço maior para gerar 

conforto e comodidade. Para os clientes é importante ter uma boa visão do 

                                                           

14
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é uma autarquia sob regime especial, que tem sede 

e foro no Distrito Federal, e está presente em todo o território nacional por meio das coordenações de 
portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Tem por finalidade institucional promover a 
proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. 
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espaço onde buscará ter sua refeição ou lanche, o que induzirá a voltar. É mais 

uma técnica para os clientes em potenciais, aqueles que podem vir se tornar 

clientes de Marcos, obviamente que os atuais devem ter a maior atenção.  

 Além de ter um licenciamento para trabalhar, a outra principal estratégia 

para Marcos é o nome da sua marca, como dito no capitulo anterior, Marcos 

Donald‟s não conseguirá ter um registro na INPI15, por ser pastiche. Portanto o 

novo nome de sua marca é Marcos Salgados, não haverá uma mudança 

extraordinária, apenas tirar o Donald‟s do nome fantasia. 

 Após concluir que seu nome será atualizado para Marcos Salgados, ai 

sim o planejamento para ampliação do seu negócio induzirá em mudanças. As 

oportunidades devem ser aproveitadas, e com o mercado atualizado, a idéia é 

que Marcos faça parte das mídias digitais para ter uma interação com o seu 

publico. Já que grande parte das compras ou o impulso para a compra é online, 

é de fundamental importância para ele se aprimorar também. As mídias 

escolhidas são o Facebook e o Instagram, são mídias de maior uso por todas 

as idéias e gêneros, é neste meio de conectividade que é criada uma forma de 

compartilhamento de idéias e compras. Para Sant‟Anna as redes sociais 

digitais é uma pagina na internet relativamente fácil de colocar no ar e de 

atualizar. (2015, p. 298) 

 Conforme o resultado das entrevistas realizadas com os clientes de 

Marcos, é proposto um serviço delivery. Para a maioria dos seus consumidores 

que trabalham e estudam próximos mais moram longe, aprovaram este serviço 

para receber em casa os salgados de Marcos. Contudo, teria uma taxa fixa por 

entrega, apesar de que atualmente Marcos já possui vendas feitas no cartão, 

mas apenas em debito, sendo que muitos dos seus clientes e consumidores 

não saibam desta novidade, cabe as estratégias lançadas para incentivar 

essas compras. Partindo disto é provável que as compras sejam realizadas 

com maior freqüência por um serviço delivery e com aceitação de cartão 

debito.  

                                                           
15

  INPI Citado no capitulo anterior  
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 A grande maioria das compras feitas hoje é através do cartão de credito 

e debito, e essas compras são realizadas por fast food a pedidos por 

aplicativos e serviços delivery, logo se adequar aos demais como os cases de 

sucesso de Belém como Milleo, Batistão, Bigas e André Sanduicheria e outros 

citados no capitulo Empreendedores e Casos de Sucesso, percebe-se este 

serviço, para facilitar a compra e desejar conforto para quem pede.  

 Logo, para Marcos adquirir este método é importante que faça uma 

participação com empresas terceirizadas ou contratar algo para trabalho 

contrato como funcionário para ele. É uma maneira de gerar renda e emprego 

para Marcos e funcionário. 
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5 PLANO DE COMUNICAÇÃO  

5.1.  Briefing 

Cliente: Marcos Donald‟s 

 Marcos Donald‟s trata-se de um simples lanche de rua que oferece como 

produto salgados, ou mais popularmente dito, completos. Seus salgados são 

coxinhas e quibes com tamanhos favoráveis ao consumidor e preços 

acessíveis. O seu mix de produtos é o que mais chama a atenção para este 

mercado, a diversidade dos seus recheios, com sabores especificamente 

Paraenses e não tradicional. Esse é o seu diferencial dos seus concorrentes, 

ele foge do igual e se aperfeiçoa nos recheios. 

 Na região de Belém é comum ver este tipo de produto nas ruas, porém 

como dito anteriormente, os salgados de Marcos têm um destaque por usar 

recheios com sabores diferentes, como frango com cheddar, caranguejo, 

camarão rosa, risole de camarão, charque com provolone, pernil, quibe com 

bacon e quibe de queijo, além de queijo com presunto e carne com ovo.  

 O publico alvo de Marcos são todos aqueles que pretendem lanchar no 

fim da tarde e a noite, pessoas que passam do trabalho, faculdade e que 

moram nas redondezas, com idades de 18 á 55 anos, homens e mulheres. 

 

5.2. Estratégias de Marketing 

5.2.1 Cliente 

 O processo de comunicação da marca Marcos Salgados tem como 

objetivo atingir o seu publico alvo e reposicionar a marca de forma a agregar 

uma boa imagem da mesma na mente dos seus consumidores, mostrando o 

valor e a qualidade dos seus produtos. 

 Marcos Salgados se diferencia dos seus concorrentes por suas 

variedades de recheios dos seus salgados. É um ponto forte para se iniciar 

uma estratégia de comunicação de divulgação dos seus completos nas mídias 

digitais.  
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Os seus concorrentes não possuem essa mesma visão de negócio, que 

para Marcos se torna uma oportunidade de mercado de se destacar em relação 

a eles e de investir no seu crescimento como marca. 

  

5.2.2 Investimento 

 Marcos investirá de forma coerente, primeiramente estipular um tempo 

para adquirir um lucro significante para se obter um espaço para efetuar as 

vendas já como ampliação do seu negócio. A intenção é sair das ruas e ter o 

próprio ambiente para gerar mais conforto aos seus clientes. Após investir no 

espaço próprio é o momento de ficar mais próximo dos seus consumidores nas 

redes sociais. A idéia é contribuir para um investimento de uma marca 

atualizada para se lançar no mercado. 

 

5.2.3 Transmissão  

A comunicação é um elemento importante para incentivar o público a 

adquirir um determinado produto, com isso às mensagens publicitárias do 

Marcos Salgados será transmitida nas plataformas de comunicação claras e 

objetivas. De acordo com a análise do mercado alvo, nas oportunidades que o 

Marcos têm notou-se que as principais mídias para atingir ao target pretendido 

são, as mídias digitais (Facebook, Instagram). 

 

5.3. Marca 

 Todas as marcas querem como objetivo se fixar na mente do cliente, se 

tornar uma marca sólida é o grande processo e desafio  para Marcos, agora 

com o novo nome de Marcos Salgados, uma forma de dizer pela marca do que 

trata a marca.  

 Para isso foi feita uma nova logo para ter sua identificação, as cores 

escolhidas para a logo tipo foi a cor vermelha que instiga o apetite, provoca 

fortes emoções e no marketing é usada em restaurantes e fast foods para atrair 
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compradores impulsivos e dar fome aos clientes, sabendo desta psicologia das 

cores a cor vermelha será predominante para o nome Marcos Salgados, a idéia 

é ser um nome só. Mas a cor amarela que também faz parte desta paleta vai 

combinar com o vermelho, em cima do nome Marcos se encontra um trio de 

coxinhas para identificar claramente o salgado, que incentiva a comunicação, 

aumenta a alegria e calor, para o marketing representa otimismo e juventude e 

em conjunto com o vermelho desperta o apetite. Todos os elementos que 

compõe a marca serão mais bem distinguidos no Manual de Identidade Visual 

(MIV), que segue como anexo neste projeto.  

 

5.4. Estratégias de lançamento 

5.4.1 Produto 

 Qualquer produto oferecido ao mercado é para atender a necessidades 

básicas dos compradores. Segundo (ARMSTRONG, 2007, p. 200) “definimos 

um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado para apreciação, 

aquisição uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou necessidade.” 

Confirmando esta analise, é possível dizer que os salgados de Marcos estão 

ao mercado para atender desejos de comer coxinhas com recheios diferentes a 

fim de se diferenciar dos demais salgados encontrados pela capital. 

 A competitividade neste ramo de completos se torna cada vez mais 

acirrada devido a necessidade de ganhar um extra ou tentar seu próprio 

negócio, mas para ganhar um extra e se tornar um case de sucesso, deve-se 

fazer mais que vender os completos apenas. Conclui-se que Marcos se esforça 

para conquistar o mercado com seus recheios saborosos dentro de uma 

pequena quantidade de massa.  

 

5.4.2 Preço 

 Para kotler “o culto aos preços Premium sempre cria mercado para os 

concorrentes” (2003, p.180) No caso de Marcos seus concorrentes criam para 

ele este mercado, com preços baixos comparado com o dele. De acordo com a 
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entrevista feita com seus clientes, falar sobre o preço do completo não foi 

problema algum, ao contrário, percebeu-se que seus consumidores aprovam o 

preço estabelecido por Marcos. É considerado um preço acessível.  

Cobrar muito pouco aumenta as vendas, mas gera 
pouco lucro. Além disso, atrai os clientes errados – 
os que mudam de marca para economizar tostões. 
Também leva os concorrentes a igualar ou superar a 
redução no preço. Além disso, desvaloriza o produto 
aos olhos dos clientes. Na verdade os que vendem 
barato provavelmente estão conscientes do baixo 
valor de seu produto (KOTLER, 2003, p. 180).  

 

5.4.3 Praça 

 O local de vendas de Marcos é localizado na esquina da Castelo Branco 

com a Rua dos Mundurucus, neste endereço se encontra como um carro de 

rua ainda, mas para planejamento estratégico, o próximo ponto de localização 

é na Travessa Humaitá com Avenida Pedro Miranda. 

 A escolha do local é uma idéia do próprio Marcos, pelo fato de ter um 

grande fluxo de pessoas, supermercado Líder, escolas, academias, 

laboratórios e o movimento continuam diariamente nesta região. Para Marcos, 

que têm como publico alvo todos esses citados, é uma excelente localização. 

 

5.4.4 Promoção 

 Para o lançamento de Marcos, foi escolhido o evento de fim de ano, que 

acontece na Estação das Docas, o Réveillon Belém 2019. É o dia com grande 

concentração de pessoas, novidades nos restaurantes da Estação e uma 

oportunidade para Marcos mostrar seu cardápio também. 

 Neste evento Marcos terá amostras grátis para chamar mais atenção 

desses publico. Além de anunciar sua localização atual. Mas antes serão feitas 

algumas peças e ações de campanha nas ruas e redes sociais para  

lançamento do novo Marcos. 
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6. Planejamento de comunicação 

 

 O objetivo desta campanha é lançar a marca Marcos Salgados de 

maneira inovadora ao mercado belenense, busca-se trabalhar a partir de uma 

pegada que destaque um divertimento de sabores e mudanças na nova logo e 

meios de comunicação. 

 A campanha precisará entregar uma resposta para a questão de 

lançamento de maneira adequada no mercado de comida, uma marca voltada 

para a venda de produtos comuns, mas que vai se diferenciar dos seus 

concorrentes. 

 Como o evento acontecerá dia 31 de dezembro de 2018, ainda se têm 

praticamente três semanas inteiras para lança algumas peças escolhidas para 

o novo Marcos Salgados. Partindo disso, na primeira semana serão colocados 

nas mídias sociais, os perfis de Marcos. Porém as paginas serão para 

divulgação e impulso para um novo envolvimento com o target dele e alcançar 

novos clientes também. 

 As peças usadas para a campanha que irão transferir as mensagens ao 

público é um dos momentos mais importantes para um projeto, é nesse 

momento que se identifica por quais meios uma mensagem vai chegar de 

forma que a empresa divulgada receba retorno do seu investimento. Os meios 

escolhidos para Marcos Salgados, para veicular suas mensagens são: 

panfletos, mídias sociais (facebook; instagram), e o merchandising. 

Os panfletos serão distribuídos no decorrer da primeira semana em 

frente à Faculdade Fapan para os alunos da instituição e para pessoas que 

passarem em frente da faculdade.  Contudo será feito um convite para lanchar 

ao Marcos a partir destes panfletos na questão presencial.  

6.1 Panfletos 

 Os panfletos visam apresentar, numa circulação rápida, de mão em 

mão, idéias, opiniões ou informações sobre diversos assuntos, como por 
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exemplo, publicidade de um produto, orientação ou ajuda num determinado 

local, ou ainda a exposição de qualquer tipo de produção artística entre outros.  

 Por tanto o panfleto será a primeira mídia impressa utilizada para instigar 

as pessoas que pegarem o panfleto á conhecer as salgados de Marcos. 

FIGURA 18 - ARTE PARA VEICULAÇÃO EM PANFLETO 

 

 

6.2 Mídias digitais (internet) 

 As mídias escolhidas para o Marcos a serem trabalhadas nas 

plataformas online são: fanpage (Facebook) e perfil no (Instagram), essas não 

servirão apenas para divulgação de produtos, mais também para criar uma 

relação de proximidade com os seguidores da marca. Aqui nessas mídias 

serão publicadas as ofertas dos produtos, bem como os salgados de sucesso e 

as futuras promoções e novidades. 

 Para Sant‟Anna, a internet é uma coleção de roteadores e circuitos. 

Esses componentes são conectados em computadores, que se comunicam 

através de um mesmo protocolo, de uma mesma linguagem. E é por causa 
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dessa linguagem comum que conseguem distribuir varias informações, que 

podem ser construídas, obtidas e transformadas por pessoas (2015, p. 280). 

 

FIGURA 19 – PERFIL NO INSTAGRAM 

 

FIGURA 20 – PAGINA COMERCIAL NO FACEBOOK 
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6.3 Merchandising 

 Durante essas semanas de lançamento da campanha será feito 

merchandising para Marcos. Será colocado totens de coxinha, como o ícone 

que está na logo dele (uma coxinha com fumaça) com setas no chão 

apontadas para o carrinho, os totens serão postos em duas esquinas, que 

ficam na Jose Bonifácio com a Mundurucus e na Castelo Branco com a 

Conselheiro Furtado, para despertar a curiosidade das pessoas, as levando até 

ele. O merchandising é um produto que se vende sozinho.  

No carro de Marcos terá uma coxinha posta em cima do seu carro, como 

uma coxinha “gigante”, ele estará usando seu avental e camisa personalizada 

com a sua nova marca: Marcos Salgados.  

Neste caso o merchandising utilizado é o merchandising na indústria, 

que para Kotler:  

Pode ser apresentado a partir de diferentes prismas. 
Aponta para um processo de gestão do processo 
produtivo, fazendo que o produto esteja no ponto de 
venda no momento certo e com todas as 

características exigidas pelo consumidor. (2015, p.36) 

 Esta será a programação para antes do seu lançamento dia 31 de 

dezembro na noite do Réveillon de Belém.  
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Conclusão 

Este segmento de completos é bem competitivo, pois o desafio para 

reposicionar o Marcos é ter um diferencial dos demais, pois apenas ter um 

sabor e recheio diferenciado não é o suficiente para se destacar, ou ter um 

excelente atendimento, porém lábia é para muitos. O que o mercado quer é 

inovação e acompanhamento de mudanças junto dele.  

 Logo a intenção deste projeto é dar formas novas ao Marcos, dar uma 

ampliação ao negócio, pois ele é um micro empreendedor que se mantém no 

mercado, assim como outros citados nesta pesquisa. 

 Assim como todos os exemplos desta pesquisa são empreendedores 

que conquistaram o seu espaço e que hoje são considerados nômades de 

referencias por seus trabalhos. Contudo, deixa-se claro neste trabalho a 

importância de conhecer o mercado e se manter nele. 

A escolha de se falar sobre o Marcos Donald‟s é devido a sua 

diversidade de sabores dos seus salgados, neste projeto deixa claro que os 

completos são encontrados em qualquer esquina de rua, desde a Época 

Colônia para o filho da Princesa Isabel com mudanças em alguns casos nos 

recheios, além da palavra em algumas regiões ter outro significado, como em 

São Paulo, coxinha é rapaz engomadinho, versão masculina da patricinha.  

 Portanto, esse fenômeno que mata uma fome ou muitas das vezes 

substitui uma refeição, já considerado um case de sucesso, pode tornar quem 

vende um case de sucesso também. Neste caso para Marcos, é feito um 

reposicionamento de marca, levando em conta todos os casos que se tornaram 

um acontecimento de êxito do Brasil, e os casos de sucesso da região de 

Belém, os lanches mais conhecidos espalhados pela capital que cresceram 

como marca. E os concorrentes de Marcos, próximos a ele. 

 Nesta pesquisa se obteve resultados sobre a preferência dos clientes de 

Marcos em relação aos sabores que faz, e sugestão de um serviço delivery, 

que mostrou ser aceito por muitos, e sobre o preço ser acessível para o 

produto que é vendido e pelo tamanho satisfatório. 
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 Contudo, após ser realizada entrevistas com os clientes de Marcos, 

notou-se a carência de alguns serviços, como o serviço delivery citado a cima, 

foi decido incluir no serviço de Marcos elementos básicos para sua ampliação, 

como peças publicitárias para um alcance maior, desde outddor até mídias 

digitais. 

 Conforme autores, a internet se tornou uma importante plataforma de 

divulgação publicitária, segundo Mizuho Tahara (2004), onde grande parte do 

publico jovem é encontrado, neste caso o publico de Marcos é encontrado 

pelas ruas, faculdades e passageiros, mas a idéia de usar as mídias digitais é 

buscar por novos consumidores. E as peças como outdoor e mobiliário urbano 

é incentivar a busca e compra dos seus produtos, já que vão se encontrar bem 

próximos do seu carrinho.  

 Portanto, esta pesquisa foi feita para ampliação de um simples negócio 

para um grande empreendimento, contribuindo para um lançamento de marca. 
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Apêndice  

 

1. Roteiro Aplicado na Pesquisa 

Roteiro – Concorrentes de Marcos Donald Salgados. 

 

1. Há quanto tempo você está nesse ramo? 

2. Quais são os dias e o horário de funcionamento da sua venda? 

3. Porque escolheu trabalhar com esse produto? 

4. Porque escolheu este lugar para ser seu ponto de venda? 

5. Pretende se expandir? 

6. Quem é seu público alvo? 

7. Qual a sua visão de mercado para o futuro? 

8. Qual o feedback dado por seus consumidores sobre seus produtos? 

9. Qual produto tem mais saída? 

10.  Quem você considera como seu concorrente? 
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2. Roteiro Aplicado na Pesquisa 

Roteiro – Consumidores de Marcos Donald Salgados. 

 

1- Porque você lancha no Marcos Donald‟s Salgados? 

2- Qual o sabor de sua preferência? 

3- Com relação aos valores dos salgados, você acha um preço acessível? 

4- Qual a freqüência com que você costuma lanchar no Marcos? 

5- O que você acha do cardápio? 

6- Você teria algum tipo de sugestão para fazer? Qual seria? 

7- Você gostaria que tivesse serviço delivery? 

 

 

 

 

 

 



MANUAL  

DE IDENTIDADE 

VISUAL 

MARCOS 

SALGADOS 

 



Introdução 

Este manual apresenta os elementos básicos da identidade de Marcos 

Salgados: logomarca, estilo fotográfico, ícones, brindes, entre outros.   

 

 

Todos os elementos usados na composição da logomarca Marcos 

Salgados, expressam o desejo de fome, alegria pelas cores usadas para 

instigar o apetite. Essa é a logo principal, usando como cor predominante o 

vermelho, que é usada para atrair a fome aos clientes.  

O símbolo usado na logomarca trás como elemento a coxinha com uma 

fumaça, dando a entender que está quente, representando a alegria além de 

fazer uso da cor amarela (C = 0, M = 0, Y = 100, K = 0), reforçando o seu 

símbolo, já que o amarelo representa otimismo e juventude, desperta a 

alegria como já dito e que em conjunto com o vermelho desperta o 

apetite. 



 

 A fonte usada no logotipo da marca é Qokipops. Uma tipologia com uma 

identidade mais usada para restaurantes, que expressa fome, elementos que 

combinados com a Marc  a, se completam. O vermelho usado no logotipo é um 

pouco escuro (C=0, M=100, Y=100, K=0), quase uma “cor de sangue” ou 

reforçando os sentimentos expressos na logomarca, como um todo.  

 

 

 

  



Policromia 

 

CYMK                C=0  M=100 Y=100  K=0 

 

                            C=0  M=0  Y=100  K=O 

 

 

                       

Explicado todos os elementos da logo, a seguir será exposto as formas 

adaptativas da mesma em fundos diferentes, dando exemplos de formas 

corretas e incorretas de ser usada.  

  

 

 

Formas Adaptada para fundos em preto 

 

 

 



Forma corretas  

Os melhores fundos a ser utilizado com a logomarca são compostos 

pelas cores preta e branca, devido os tons de vermelho e amarelo. 

           

 

Formas Incorretas  

 

       

Fundos vazados 

 

               



 

Brindes 

 

Exemplos de aplicação da marca em brindes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicação em papelaria 

 

Cartão visita 

 

Frente: 

 

 

Costa: 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicação em roupas 

 

Frente: 

 

Costa: 

 

 

 



Avental 

 


