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1-RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento do projeto 

gastronômico e lançamento do Mousse Felicità. Realizamos um plano de negócio 
relacionado a campanha do Café Felicità, situado na cidade de Americana – SP. 
No presente trabalho encontraremos a história da empresa e uma campanha 
desenvolvida em torno do lançamento do doce “Mousse Felicità – O sabor que se 
espera”. 

 

Palavras  Chave :  Gastronomia,  Café,  Doce,  Café  Felicità,  Mousse  

Felicità, Lançamento. 

 

2-INTRODUÇÃO 

 

A Gastronomia é um ramo que abrange a culinária, bebidas, os materiais 

usados na alimentação e todos os aspectos culturais a ela associados, tem 

ganhado grande importância na vida do brasileiro, como podemos ver eles estão 

cada vez mais preocupados com a saúde e bem estar, procurando sempre uma 

alimentação saudável e dispensando aquilo que lhe faz mal. 

Um dos alimentos mais saboreados mundialmente é o café. O consumo de 

café reúne uma série de fatores sociais e comportamentais que variam de país 

para país. 

No Brasil, as pessoas expressam a sua amizade e carinho convidando as 

outras para tomarem um café, mas nem por toda essa afetividade. O Brasil é o 

maior consumidor de café do mundo. 

Baseado nos estudos realizados pela agência Cria Propaganda foi 

elaborado um projeto sobre o doce feito de café, Mousse Felicità. 

 



 

 

3-OBJETIVO 

 

O Trabalho Interdisciplinar tem como tema Gastronômico, com o principal 

objetivo a criação de uma campanha em torno do lançamento de um prato, 

conhecer os seus consumidores e divulgação. Para a realização da mesma foi 

necessária coleta de informações, pesquisas, planejamento de marketing e 

promocional, peças publicitárias. Para a conclusão do estudo foi elaborada um 

projeto baseado na “Mousse Felicità” da cafeteria Café Felicità. 

 

 

4-METODOLOGIA 

 

Para se chegar ao objetivo esperado, foi necessário embasamento teórico 

em  revistas,  jornais  e  livros.  Após  a  aquisição  de  conhecimento profundo 

sob Análise Swot e Pestle e entre outros, foi desenvolvido o projeto teórico. Com o 

conhecimento dos interesses do público alvo iniciou-se a trajetória para traçar a 

campanha de lançamento da “Mousse Felicità” (mousse feito de café com suspiro 

e canela) relacionada a cafeteria Café Felicità. 

 

4.1 Pesquisa  Quantitativa 

 

4.1.1  A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA DE MARKETING 

 

De acordo com Beatriz Santos Samara e José Carlos de Barros, escritores 

do livro Pesquisa de Marketing: 

 

O objetivo do marketing é encontrar quais são as necessidades 
e desejos das pessoas e atendê-los. Sua ideologia baseia-se 
nas seguintes áreas: economia, psicologia, sociologia e 
antropologia. Para que os desejos possam ser atendidos, 
utilizam-se meios, serviços e a pesquisa de mercado. 

 

Com a acirrada concorrência comercial atual, inúmeras empresas tem ido 

à busca de agências de marketing com a intenção de encontrar soluções para 

adaptar-se aos seus consumidores e suas respectivas exigências. Para atender as 

reivindicações de seus clientes, as agências utilizam de uma das suas principais 



 

 

ferramentas: a pesquisa de mercado. 

O marketing coleta as informações dos compradores, como seu 

comportamento  de  compra,  quem  são  os  consumidores  principais,  classe 

social, o quanto está disposto a pagar, decisão de marca, etc. Após a coleta, 

transferem-se os dados juntamente com o problema encontrado para que a 

empresa contratante analise as informações fornecidas e veja a sua situação no 

mercado. Lembrando que nem sempre o problema é causado ou manifesta- se 

diretamente na empresa, mas pode ter origem também nos seus distribuidores e 

clientes intermediários. 

Depois da análise dos dados da pesquisa de mercado, talvez seja 

necessária a criação de uma SIM (Sistema de Informação de Marketing e 

Pesquisa), que se resume em uma comissão que avalia a posição da empresa no  

mercado,  a  satisfação  de  seus  clientes  e  no  que  isso  interfere  na 

rentabilidade  da  mesma.  Algumas  corporações  de  grande  e  médio  porte 

iniciam seus trabalhos com uma SIM já formada, já no caso de micro e pequenas  

empresas,  o  sistema  de  informação  de  marketing  e  pesquisa funciona 

concomitantemente com a área administrativa da empresa, podendo ou não ter o 

auxílio de funcionários em posições mais baixas 

 

4.1.2  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Qual a opinião das pessoas em relação à doces feitos com café e sobre o 

Café Felicità? 

Por se tratar de lançamento de um doce atípico, a pesquisa vai ser de 

fundamental importância para saber se haverá aceitação do produto no 

mercado e se haverá procura por esse alimento. 

 

4.1.3  DETERMINAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

O motivo da nossa campanha é tornar a casa de abrigo casulo uma 

instituição conhecida na cidade, e conquistar doares e voluntário fiéis. Fazer 

também   credenciamento   com   empresas,   que   é   o   foco   principal   da 

coordenadora da ONG. 

 



 

 

Geral:  

Saber qual a opinião das pessoas em relação à doces feitos com café e 

sobre o Café Felicità. 

 

Específico:  

- Saber qual o horário que costumam sair para comer fora; 

- Quais são os critérios que utilizam para escolher o local onde vão comer; 

- Saber se as pessoas tem costume de consumir café; 

- Descobrir o público que gosta de doces feitos com café; 

- Saber se as pessoas comem sobremesa após o almoço; 

- Como as pessoas avaliam a qualidade dos produtos do Café Felicità; 

 

4.1.4  AMOSTRA 

 

Pessoas que se encontram pela região da Vila Medon e Jardim Girassol em 

Americana, uma vez que o público alvo da cafeteria são as pessoas que 

trabalham/estudam nessa região, sem distinção de classe social e de ambos os 

sexos porém maiores de 18 anos de idade. 

 

4.1.5  PROCEDIMENTOS MERCADOLÓGICOS – COLETA DE DADOS 

 

Coleta de dados: A pesquisa é quantitativa, com entrevistas pessoais, 

realizadas pela Agência Experimental Cria Propaganda da Faculdade Anhanguera 

de Santa Bárbara, sob orientação da professora Vivian Barboni. 

Pesquisa de Campo: Formulário com 21 questões, Foram entrevistados 

267 pessoas, no dia 02 e 05 de maio 2014, entre 10h00 e 14h00. A escolha das 

datas e horário é devido ao período de maior e circulação de pessoas e pelas 

empresas estarem em horário de funcionamento. 

As entrevistas foram realizadas nos seguintes locais na cidade de Americana: 

- Rua Herman Muller Carioba, Jardim Girassol; 

- Praça Divino Salvador, Jardim Girassol; 

- Rua Sete de Setembro, Jardim Girassol; 

- Rua Florindo Cibim, Vila Medon; 

- Rua Domingos Nardini, Vila Medon; 



 

 

- Rua Achiles Zanaga esquina com a Avenida de Cillo, Vila Medon; 

- Avenida Brasil, próximo ao hospital São Lucas; 

- Avenida de Cillo, praça em frente ao Colégio Salesiano Dom Bosco 

 

4.1.6  FORMULÁRIO 

A pesquisa teve como filtro pessoas com mais de 18 anos de idade. O 

formulário se inicia com perguntas sobre os dados pessoais, nome, idade, estado 

civil, sexo e bairro. A próxima etapa do questionário é referente à classificação 

econômica. O questionário possui três perguntas sobre os hábitos das pessoas, se 

costumam sair para comer fora, com qual frequência e qual o critério estabelecem 

de início para escolher esses locais. Após isso, foi levantado outro tópico, qual a 

relação das pessoas com o café, dividido em duas perguntas: se gostam e se 

consomem após o almoço. Logo após, são três perguntas sobre doces, qual a 

frequência que o consomem, se já experimentaram algum doce feito à base de 

café e se experimentariam uma mousse de café. As últimas três perguntas são 

mais específicas, se conhecem, já consumiram alguma coisa e como classificam o 

Café Felicità. 

No total o questionário possui 21 perguntas, sendo elas: 3 questões 

abertas para preenchimento pessoal do entrevistador, 6 questões abertas 

sobre os dados pessoais do entrevistado, 1 questão fechada referente à 

classe econômica, 4 questões fechadas, 2 questões semiabertas e 5 questões de 

alternativas dicotômicas. 

 

4.1.7  CÁLCULO DE AMOSTRAGEM 

Levando em consideração que a cidade tem 224.551 habitantes de acordo 

com Contagem da População feito pelo IBGE em 2013; a pesquisa foi feita 

realizada com 267 pessoas, formando a margem de 6% de erro para mais ou para 

menos. 

 

4.1.8  PRÉ-TESTE 

O pré teste foi realizado no dia 28 de abril de 2014, com 10 pessoas na 

Faculdade Anhanguera de Santa Barbara. Foi encontrado problema na mecânica 

da aplicação do questionário, no momento de pular a questão ou encerrar o 

questionário. 



 

 

 

4.1.9  TRABALHO DE CAMPO 

As  entrevistas  foram  realizados  nas  ruas  Herman  Muller  Carioba,  

Praça Divino Salvador, Rua Sete de Setembro, Florindo Cibim, Domingos Nardini, 

Achiles Zanaga, Avenida Brasil, Avenida de Cillo, todas na cidade de Americana, 

no período da manhã e tarde para que facilitasse o encontro do maior numero de 

pessoas. 

 

5-DESENVOLVIMENTO 

 

Através dos objetivos destacados, foi partido de alguns pontos 

específicos, tais como: 

• Conhecer a empresa Café Felicità; 

• Realizar pesquisas nas ruas de Americana em busca de 

conhecer quem são os consumidores de café, seus hábitos e 

preferências; 

•  Traçar uma campanha para esse público, para que as 

necessidades/desejos dos consumidores de café sejam 

atendidos. 

 

5.1 Público Alvo  

 

Segundo Kotler, “o público alvo deve ser bem definido com possíveis 

compradores dos produtos da empresa, usuários atuais, pessoas que decidem ou 

influenciam, indivíduos, grupos, públicos específicos ou público em geral”. 

Já segundo Cobra, “público alvo é um grupo de indivíduos que não são 

clientes da empresa, mas que influenciam por afetar a forma de organização 

econômica, social e política”. 

E para Las Casas, “público alvo é todo aquele mercado em que você 

deseja focar a sua ação”. 

O Café Felicità tem como objetivo de público alvo homens e mulheres de 21 

a 45 anos, classes A e B que costumam fazer suas refeições fora de casa. São 

secretárias, médicos, enfermeiras e moradores da proximidade. 

 



 

 

6-RESULTADOS 

 

Anúncio jornal  

 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com o trabalho realizado para a empresa Café Felicità – uma 

cafeteria aberta das 7h às 18h que têm como público homens e mulheres de 21 a 

45 anos, classes A e B (médicos, secretárias, enfermeiras, moradores) 

elaboramos algumas etapas como, processo de conhecimento, envolvimento, 

pesquisas para o lançamento do doce a base de café “Mousse Felicità”. 

O trabalho começou a ser elaborado passando pelo processo de coleta de 

informações (briefing) e envolvimento com a empresa como, nome, localização, 

responsáveis pela empresa, conhecimento na cidade, cardápio/tipos de produtos 

e opinião dos consumidores, a ida do grupo Cria Propaganda responsável por 

esse trabalho até a cafeteria e outras informações. 

Outra etapa foi à elaboração de uma pesquisa quantitativa para coletar mais 



 

 

informações dos consumidores de café de um modo geral, seus hábitos e 

preferências e o conhecimento da cafeteria Café Felicità. De acordo com a 

pesquisa realizada, tivemos o resultado de que o poucas pessoas conhecem a 

cafeteria, apenas moradores da proximidade mas os mesmo têm altas aprovações 

sobre os produtos oferecidos pela empresa, destacando a qualidade e que 

provavelmente recomendariam. 

Uma das etapas finais desse trabalho é o objetivo de lançar um doce a base 

de café, Mousse Felicità. Para que fosse realizado, identificamos a preferência por 

doces, a frequência de consumo, os hábitos (horários) que as pessoas costumam 

saborear algo relacionado à café e com qual acompanhamento. Foi elaborado um 

planejamento de marketing e peças publicitárias como anúncios em jornais, 

revistas e rádios da cidade e também anúncios na internet, para que o prato 

gastronômico tenha sucesso durante o lançamento e atinja seu público alvo (21-45 

anos, classes A e B), fidelizar e atrair novos clientes. 
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