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1.  Resumo  

 

Este trabalho tem por objetivo principal efetuar o lançamento de um prato no 
mercado, sendo que o mesmo deve conter peças publicitárias assim como ações 
promocionais. Antes de lançar o prato, é realizado todo um planejamento, no 
qual são discutidos alguns tópicos, como qual o objetivo de marketing e 
comunicação, verba disponível e principalmente toda a identidade visual do novo 
produto. As pesquisas quantitativa e qualitativa também são realizadas neste 
trabalho, com a finalidade de entender melhor o público do restaurante escolhido 
para lançamento do prato, assim como, conhecer se o mesmo obteria sucesso ou 
não depois de lançado. 

 

Palavras – chave: Comunicação; Lançamento; Mercado; Marketing. 

 

2.  Introdução  

 

O tema apresentado neste trabalho é gastronomia, na qual a proposta é 

realizar o lançamento de um prato no mercado alimentício. O intuito é que as 

agências experimentais criem uma campanha para esse prato em especifico e que 

ele seja introduzido no mercado com sucesso. 

A empresa escolhida para participar deste trabalho é o Varanda Pizza/ Esfiha, 

na qual o prato de lançamento é a esfiha de lula. 

Muitas etapas são desenvolvidas durante este trabalho, como o profundo 

colhimento de briefing, entendendo como funciona a empresa escolhida, qual o tipo 

de produto e serviço que a mesma oferece, publico consumidor, concorrência, verba 

e afins. Realização de pesquisas quantitativas e qualitativas, para assim entender 

melhor quais os hábitos do publico frequentador do Varanda e de lugares 

similares, e principalmente, se as pessoas experimentariam o prato a ser lançado. 

E também, o  planejamento de marketing,  a partir do qual  se  consegue  

entender melhor  a posição da empresa em relação ao mercado. 

Além disso, para compor a campanha tem-se as peças publicitárias, como 

outdoor, flyers, embalagem, anúncio em jornal e revista, e ainda a introdução de 



 

 

jingle e spot nas rádios 

 

3.  Objetivos  

 

• Geral 

Conhecer o grau de aceitação de uma esfiha com o sabor de lula. 

 

• Específicos 

-Conhecer o perfil dos entrevistados; 

- Conhecer o hábito que as pessoas têm de comer esfiha; 

- Entender se as mesmas são abertas a experimentar sabores diferentes; 

- Saber se têm o hábito de sair para comer; 

- Compreender o quanto as pessoas conhecem o Varanda Pizza/ Esfiha. 

 

 

4.  Metodologia 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas quantitativas 

e qualitativas. 

No caso do Varanda, depois de realizadas as pesquisas quantitativa e o focus 

group com degustação, percebeu- se que o estabelecimento em questão está bem 

posicionado na mente dos consumidores, pois a maioria dos participantes conhecem 

o lugar, no entanto o mesmo ainda não conseguiu realizar a segunda parte do 

processo, que é fazer com os consumidores comparem a marca Varanda com 

as demais do mesmo segmento e se motivem a frequentar este restaurante, não o 

concorrente. 

 

5.  Desenvolvimento 

 

5.1. Gastronomia – Processo de evolução  

 

Para a gastronomia chegar onde está hoje, precisou-se de muitos anos de 

evolução e principalmente o aperfeiçoamento de cada etapa desse processo. A 

primeira grande descoberta do homem primitivo foi de que era possível, após a 



 

 

descoberta do fogo, cozinhar a carne que era caçada, pois além de digerir 

melhor, ela ainda conservava por mais tempo. Mais tarde, percebeu-se que era 

viável germinar plantas nos vales, assim foi possível criar a produção de cereais. A 

plantação de arroz veio logo em seguida e junto dela a domesticação de animais 

(vaca, cabra, ovelha), na qual os homens matavam para comer apenas aquilo que 

era  necessário  e  deixava  aquelas  que  eram  dóceis  para  retirarem  o  leite.  No 

entanto, a quantidade de leite que possuíam já estava além do que precisavam, 

assim pensaram em outra maneira de usar aquela bebida para não jogar fora, 

desperdiçando-a. Como reforça Freixa e Chaves [...] Com o leite excedente, 

aprenderam a produzir derivados, dentre os quais a coalhada, a manteiga e o queijo. 

Do gado domesticado aproveitava-se tudo, inclusive os ossos, o couro e a lã para 

as vestimentas. (2008,p.29) 

Por causa desse excesso de comida e bebida, utilizou-se o “comércio” para 

trocar aquilo que já não era mais necessário. E também por isso, foi preciso criar 

algo para estocar tanto mantimento, surgiu-se assim, a cerâmica. 

Um acontecimento foi levando ao outro, com o passar dos anos criou-se o 

vinho, a cerveja que também incrementam o mundo da gastronomia hoje. Mais tarde 

o homem primitivo, a partir da descoberta dos metais, conheceu o bronze, as 

ferramentas de caça e plantio foram se aperfeiçoando e colaborando cada vez mais 

para maior produção de comida. A faca foi um dos primeiros objetos inventados. 

O design mais próximo do que se conhece hoje como faca surgiu na Idade 

dos Metais, 4000 a.C. Feita de bronze, era pontiaguda e eficaz tanto para cortar 

quanto para destrinchar o alimento. Além de objeto de uso culinário, também se 

transformou em poderosa arma. (FREIXA E CHAVES, 2008, p.31). 

Toda essa descoberta realizada pelo homem primitivo, fez com que ele se 

envolvesse  mais  com  as  pessoas  a  sua  volta,  ou  seja,  passou  a  ser  

uma necessidade conviver com mais pessoas. Assim a criação de comunidades 

aumentou, já a vida nômade foi se extinguindo e com isso, cada comunidade 

começou a perceber que a própria natureza favorecia a produção de determinada 

comida, por isso cada lugar se sobressaia na fabricação de alguns alimentos em 

especifico. 

Gastronomia é exatamente  isto, é um  conjunto de culinária, que envolve 

pratos e ingredientes típicos de regiões e países. Freixa e Chaves (2008, p.30) 

afirmam: 



 

 

[...] As escolhas derivaram da peculiaridade da cultura de cada um desses 

povos: europeus, por exemplo, não têm insetos em sua dieta alimentar, como 

acontece na África e na Ásia, mas comem escargots e rãs, o que não é comum 

entre os africanos e asiáticos. [...]. 

Cada lugar possui uma característica e tudo isso influencia diretamente na 

gastronomia, como por exemplo, as crenças, culturas e religiões de um local. 

E hoje, essas diferenças são extremamente importantes para a gastronomia, 

pois ela é essa mistura de pratos e sabores, ela busca essa criatividade de em um 

alimento surgirem vários pratos diferentes, de surgir algo novo, algo que as pessoas 

sintam prazer em criar e em saborear. 

 

5.2. História da massa  

 

As massas são famosas pelo mundo todo, ricas em carboidratos e temperos 

dos mais variados tipos a compõem. Seus recheios também são diferenciados e 

saborosos. 

Muitos  dizem  que  os  gregos  no  século  V  a.C  já  tinham  em  seu  hábito 

alimentar uma mistura de farinha com água ao sol e cozida em água. Porém em 

muitos outros países se dizem ter inventado a massa, como a China, Japão, Coreia, 

Alemanha, França ou a Itália mesmo. 

Depois que o homem entrou no período neolítico, o qual parou de ser 

nômade e passou a ter pequenas comunidades, sua alimentação começa a ser 

plantada, iniciando a agricultura, e assim a culinária passa a ter grãos e várias 

misturas. É nesse período que nasce a mistura de trigo com água. Os Etruscos 

faziam isso, os gregos e muitos outros. 

Mas, comprovadamente os primeiros registros de produção de massa seca, 

numa escala parecida com a industrial, são os escritos de Al-Odrisi, um 

geógrafo árabe que morava perto de Palermo, na Silícia, o qual dizia que as 

massas eram produzidas em tamanho grande, com formato de tiras. 

Os italianos passaram a incrementar as massas frequentemente e com o 

tempo passaram a industrializar, havia lojas que vendiam as massas no final do 

século XVIII. 

Quanto mais o tempo passava, mais popular se tornavam as massas, e foi 

em Veneza que a primeira fábrica de massa foi criada. Até hoje é natural 



 

 

associar massa à Itália, pois os mesmos deram um grande impulso para isso, 

mas não se pode  esquecer  que  na  Arábia  havia  também  grande  produção  de  

massas,  e comércio do mesmo entre as pessoas, pois lá produzia-se muito as 

esfihas, cuja massa é a mesma dos pães e pizza. 

A história diz que na cozinha do oriente médio, fenícios acrescentavam 

recheios de carne e cebola no pão em formato de disco, que era o atual pão de sírio. 

A  cultura  da  esfiha  é  milenar  e  teve  seu  inicio  no  Iraque  que  é  a  antiga 

Mesopotâmia, de lá foi se espalhando pelo Líbano, Europa e Brasil. 

Atualmente, pode ser comercializada sendo preparada aberta ou fechada 

com vários tipos de recheios entre, carne, frango, queijo, com verduras etc, sendo 

também, com massa folhada ou não. Caiu no gosto popular e está na maioria dos 

cardápios dos restaurantes de massa. 

 

5.3  Briefing  

 

5.3.1.    Empresa  

Varanda Pizza e Esfiha é uma rede de restaurantes criada há cerca de 

5 anos, na qual a matriz está situada na cidade de São Paulo, juntamente com 

mais de 10 franquias e uma unidade móvel. O nome se dá, simples e 

literalmente pelo fato da matriz ser um restaurante em uma varanda. E no dia 20 

de Novembro de 

2013, foi inaugurada uma nova franquia da rede na cidade de Americana. 

Márcio Zitei, dono da franquia aqui em Americana, antes de inaugurá-la, 

decidiu realizar certas pesquisas que indicassem a real carência que a população da 

cidade sofria, assim, constatou-se que, não bastava abrir apenas uma pizzaria/ 

esfiharia, mas também, uma espécie de bar, para que não só frequentassem o 

público família no local, mas jovens em busca de descontração e lazer, também. 

Contudo, a junção das duas ideias foi feita e deu-se vida a um ambiente prazeroso 

tanto para happy hours, quanto para jantares e almoços (aos Domingos) em família. 

O restaurante conta com 13 funcionários, dentre eles, um chefe de cozinha e 

uma barman, que juntos criam pratos e drinks diferentes para compor o 

cardápio, que é bem variado, desde porções e saladas até frutos do mar, pratos à la 

carte, whiskies, chopes e cervejas. O horário de atendimento é realizado de quarta à 

segunda, sendo que de quinta à domingo há música ao vivo no local. 



 

 

 

 

5.3.2.    Prato escolhido  

Esfiha de lula 

 

5.3.3.    Endereço  

Varanda  Pizza/  Esfiha  está  localizado  na  Rua  Itaíba,  30,  na  cidade  de  

Americana, tendo como ponto de referência o Zoológico da cidade. 

 

5.3.4.     Produto/ Serviço  

O Varanda  Pizza/  Esfiha  tem  como  produto  pratos  executivos,  à  la  

carte, porções, pizzas, esfihas e frutos do mar. Oferece como serviço: almoços aos 

finais  de  semana,  happy  hours,  jantares,  bebidas,  disk  entrega  e,  também, 

reserva de mesas. 

 

5.3.5. Origem do nome e logo 

 

 

 

Devido a certo receio que as pessoas têm quando falado sobre o 

molusco lula, muitos sentem nojo e algumas reações negativas, principalmente 

quando o assunto envolve um prato feito com a mesma. Através disso e de muitas 

pesquisas internas e externas, foi criado um logo com cores suaves e um 



 

 

personagem carismático, pois através de desenhos e de um personagem bem 

elaborado, há uma probabilidade de aceitação melhor com comidas e demais 

fatores. 

Assim, o personagem carismático é uma lula com características de um cheff 

de cozinha, nomeado como "Squid" que originalmente vem do inglês "lula". Ele foi 

colocado dentro de seu próprio universo (mar) dentro do logo, pois possui uma 

assimilação mais rápida das cores e um nome mais curto e amigável. Foi utilizado 

também para o logo, uma faixa com uma das cores complementares do mesmo e 

dentro dela, está o escrito "Cheff Squid". 

A fonte utilizada é a "brannboll fet", que tem por características uma escrita 

parecida com a feita á mão, porém com mais detalhes tornando-a mais charmosa e 

desenhada, já que através disso, percebeu-se sua compatibilidade com o logo e 

mascote a colocando na cor branco, se destacando e fazendo uma leve referência a 

desenho animado. Com todos esses elementos criamos este logo para lançamento 

deste diferente sabor. 

 

5.4 Descrição do produto ou serviço  

 

Prato principal: Cheff Squid 

Composição: Massa de esfiha, coberta com molho de tomate, uma 

camada de queijo mussarela ralado, recheada com anéis de lula e cheiro verde. 

 

5.5.  Mercado  

O mercado em que o Varanda atua, é bem competitivo, pois existem 

muitos restaurantes, barzinhos e casas de comida japonesa na cidade. 

 

5.6.  Público –  alvo  

O Varanda procura atender a todo tipo de público, porém os  que mais 

frequentam o local são homens e mulheres que possuem entre 22 á 35 anos de 

idade. 

 

5.7. Posicionamento de mercado  

 

Cada marca ocupa um espaço na mente do consumidor, e hoje em dia a 



 

 

batalha entre as marcas concorrentes estão cada vez mais acirradas. É 

extremamente importante ter um bom posicionamento perante o publico- alvo 

determinado pela empresa, fazendo com que as pessoas lembrem da marca e a 

reconheçam de longe. Como diz Shimp (2009, p. 142): 

 

[...] O posicionamento de uma marca é o principal recurso, 
benefício ou imagem que permanece na mente coletiva do 
público-alvo. Em geral, os comunicadores da marca e a 
equipe de marketing precisam identificar uma declaração de 
posicionamento, que é a ideia central que engloba o 
significado de uma marca e a distingue das marcas 
concorrentes. [...] 

 

É   a   partir   desse   posicionamento   que   os   profissionais   de   marketing 

conseguem criar um programa de comunicação de marketing com êxito. 

Primeiramente, o marketing desenvolve um significado para a marca e esse 

significado tem de ser ‘colocado’ na mente do consumidor. Depois disso, ocorre 

uma fase em que o consumidor compara as marcas concorrentes com a 

marca em especifico. E quando a mensagem transmitida é feita com sucesso, os 

consumidores são motivados a experimentar aquela marca e posteriormente, se 

fidelizar a ela. 

 

5.8.  Objetivos e metas  

A campanha de lançamento da esfiha de lula tem por objetivo fazer com que 

as pessoas tenham conhecimento da mesma e assim a experimentem, podendo se 

tornar fiéis ao novo sabor. 

A principal meta é fazer com que, nas duas primeiras semanas, 50 esfihas de 

lulas sejam consumidas. 

 

5.9.  Definição das estratégias 

 

• Produto 

Mistura de comida árabe (esfiha) com fruto do mar (lula) e temperos para 

aperfeiçoar o sabor; 

 

• Preço 



 

 

O valor do prato Cheff Squid será de R$5,00; 

 

• Praça 

O produto estará disponível no Varanda Pizza/ Esfiha de Americana – SP e 

também através do disk entrega do local. 

 

• Promoção 

O prato será divulgado no próprio local, através de peças publicitárias como 

outdoor, flyer, banner, busdoor etc, redes sociais e também, divulgação nas rádios 

Vox90 e Notícia FM da cidade de Americana. 

 

6.  Resultados 

 

Anúncio de revista 

 

 

Embalagem 

 



 

 

 

 

7.  Considerações Finais  

 

Pretendeu-se através deste breve artigo, apresentar um pouco da história da 

gastronomia e sua evolução, assim como a história das massas, focando mais no 

prato a ser lançado pela agencia experimental Blast. 

 

Também foi possível entender qual o prato a ser lançado, assim como 

analisar o logo e nome dados ao prato esfiha de lula. E a partir destes, definir 

melhor o mercado, sua composição, público consumidor, posicionamento, assim 

como as definições estratégicas do produto. 
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