
 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA EMPRESA MULTINACIONAL DE 

ALIMENTAÇÃO QUE PRETENDE ADENTRAR NO MERCADO DE FOOD 

DELIVERY 

 

Marianna Carolina de Paiva Camargo Santana  

PECEGE/ ESALQ-USP 

 

Gustavo Barbieri Lima 

PECEGE/ ESALQ-USP 

 

RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa é elaborar um diagnóstico estratégico de comunicação 

para o mercado de food delivery à uma empresa multinacional de alimentação que planeja 

extensão de seus serviços, com a entrada neste mercado, auxiliando-a no desenvolvimento de 

seu plano de marketing. Para tal, realizou-se uma pesquisa quantitativa, por meio da 

elaboração de um questionário estruturado, que foi encaminhado à 212 pessoas (amostra) do 

Estado de São Paulo, via WhatsApp, com o intuito de se estudar o hábito, uso, motivações e 

atitude dos entrevistados ao uso do delivery para alimentos em casa ou fora dela. Os 

principais resultados apontam que: a) estima-se que o comportamento desses consumidores 

modernos levará ao aumento da demanda por serviços de delivery em curto e médio prazo;    

b) criar oportunidades de consumo é fundamental para os estabelecimentos nesse segmento, 

sendo assim necessário investimento em propaganda, promoções, descontos, pratos especiais 

entre outros, para criar conhecimento de sua marca e engajamento; c) apostar cada vez mais 

em comida para entrega será um investimento promissor para as empresas do segmento de 

alimentação, mas é fundamental a comunicação com o consumidor, pois a concorrência é 

proporcionalmente grande nesse mercado. 

Palavras-chave: Pesquisa de Marketing, Planejamento de Marketing, Indústria Alimentícia. 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims at elaborating a strategic communication diagnosis for the food 

delivery market to a multinational food company that plans to extend its services, with the 

entry into this market, helping it in the development of its marketing plan . To this end, a 

quantitative survey was carried out, such as a survey, through the elaboration of a structured 

questionnaire, which was sent to 212 people (sample) from the State of São Paulo, via 

WhatsApp, in order to study the habit, use, motivations and attitude of the interviewees 

regarding the use of delivery for food at home or outside. The main results indicate that:    a) 

it is estimated that the behavior of these modern consumers will lead to an increase in the 

demand for delivery services in the short and medium term; b) creating consumption 

opportunities is essential for establishments in this segment, thus requiring investment in 

advertising, promotions, discounts, special dishes, among others, to create awareness of your 

brand and engagement; c) betting more and more on food for delivery will be a promising 

investment for companies in the food segment, but communication with the consumer is 

essential, as competition is proportionally large in this market. 

Keywords: Marketing Research, Marketing Planning, Food Industry. 



 

1 Introdução 

 

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL, 2019) demonstra a 

contínua crescente do mercado de delivery de alimentos, um setor que movimenta cerca de  

R$ 10 bilhões ao ano, desde 2017. Os dados também são demonstrados pela Associação 

Brasileira de Franchising, onde cerca de 25% da renda dos brasileiros são em consumo de 

refeições fora do lar. Segundo levantamento do Sebrae (2018), metade dos restaurantes e 

lanchonetes atendidos pela instituição em todo o país, oferecem o serviço de delivery, sendo 

que 12% deles não possuem loja física, trabalhando exclusivamente por entrega. Alguns 

fatores que levam à essa conclusão são: rotina acelerada e falta de tempo para cozinhar; maior 

acesso de smartphones e internet; praticidade, rapidez e comodidade em receber comida em 

casa ou no trabalho; crescimento da variedade de culinárias à disposição; segurança e hábito 

para pagamento online. 

A internet e a tecnologia transformaram a forma com que o consumidor se relaciona 

com os estabelecimentos, e a expansão do sistema de delivery proporcionou a facilidade de 

consumo de qualquer tipo de alimento em qualquer momento do dia, deixando de ser restrito 

às opções de entrega de pizzas, passando à compra de qualquer item de um supermercado. 

As mídias off-line estão perdendo espaço cada dia mais, uma vez que os consumidores 

buscam indicações e informações na internet, realizam compras via multi plataformas web e 

mobile. A praticidade da entrega em uma vida cada vez mais corrida e dedicada ao trabalho, 

estudos e pouco tempo para rotinas de casa e necessidades pessoais, reforçam o crescimento 

do mercado de food delivery, principalmente nas grandes metrópoles.  

O papel do plano de marketing tem crescido cada vez mais e contribuindo para a 

eficiência e crescimento dos negócios das empresas. O planejamento analisa o mercado, seus 

consumidores e concorrentes, direcionando suas ações em busca de oportunidades de 

diferenciação de seus concorrentes e alcance dos resultados almejados. Em suma é o 

planejamento de forma inteligente da destinação dos recursos, nos veículos corretos,a fim de 

atingir seus objetivos de marketing.  

Kotler (2012) demonstra o quanto é importante e necessário que as empresas 

monitorem suas forças do ambiente externo (econômico, demográfico, tecnológico, político, 

legal e sociocultural) e os agentes do microambiente (clientes, concorrentes, fornecedores e 

distribuidoras) que afetam a empresa de alguma forma. O autor afirma: “Marketing não é a 

arte de encontrar formas inteligentes para mostrar o que você faz. O Marketing é a arte de 

criar valor real para seus clientes.Há apenas uma estratégia vencedora: definir 

cuidadosamente o mercado alvo e levar uma oferta superior a esse mercado.” 

O objetivo central da presente pesquisa é elaborar um diagnóstico estratégico do 

mercado de food delivery para uma empresa multinacional de alimentação que analisa sua 

extensão de serviço com a entrada neste mercado, auxiliando-a no desenvolvimento de seu 

plano estratégico de marketing. 

Esse plano de marketing deve identificar as oportunidades que podem gerar resultados 

para a organização, mostrando como penetrar com sucesso para obtenção de posições 

almejadas (COBRA, 1992). Um plano bem feito ajuda o planejamento de marketing a 

reconhecer onde seus esforços devem ser concentrados, visando o melhor proveito das 

oportunidades no mercado (CHURCHILLl, 2000).  

Durante o desenvolvimento dessa monografia e do levantamento das informações para 

esse estudo, o mundo passava pela pandemia do COVID-19, segundo a Elo Performance 



 

Insights (março, 2020), os setores com maior crescimento no e-commerce foi o de bares e 

restaurantes, com 85% de crescimento, seguido pelos supermercados, com 17%. O 

crescimento nas vendas on-line ocorreu devido à necessidade de isolamento social da 

população e a queda nas vendas nos pontos de venda físico.  

Há uma grande oportunidade para as empresas do segmento de alimentação 

fidelizarem seus clientes no meio digital após essa fase. Caberá às organizações criarem 

estratégias de marketing e planos de comunicação eficazes para mantê-los.  

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Pesquisa de Marketing 

 
A pesquisa de marketing é a função que conecta o consumidor, o cliente e o público 

ao profissional de marketing por intermédio de informações usadas para identificar e 

definir oportunidades e problemas de marketing; para gerar, refinar e avaliar ações 

de marketing; para monitorar o desempenho de marketing; e para melhorar a 

compreensão do marketing como processo (MALHOTRA; 2012, p. 6). 

 Segundo Kotler e Keller (2012), os profissionais da área de marketing necessitam de 

idéias e insights para auxiliá-los a interpretar o desempenho empresarial passado, assim como 

planejar ações e estratégias futura. A coleta, análise, interpretação e disseminação de 

informações oportunas, precisas e práticas sobre os consumidores (público-alvo), a 

concorrência, o mercado e suas marcas são de extrema importância para que eles possam 

desempenhar suas funções, tomando decisões táticas (curto prazo) e estratégicas (longo 

prazo). Procurar descobrir a visão do consumidor e compreender suas implicações no 

processo de marketing poder acarretar no desenvolvimento e lançamento de um produto bem-

sucedido, assim como estimular a consciência e crescimento de uma marca. 

 

O quadro 1 apresenta fatos-problemas que podem originar pesquisas de marketing. 

Quadro 1 – Fatos-problemas que podem originar pesquisas de marketing. 
Fatos-problemas Ajuda da Pesquisa de Marketing 

Queda nas vendas/ participação de mercado/ lucro Razões do problema/ Dimensão do problema/ 

Possíveis soluções/ Localização do problema 

Qual decisão tomar diante de alternativas Define a ação a tomar mostrando os resultados e 

riscos de cada alternativa 

Qual a reação do consumidor a mudanças nos 4P´s Prevê as possíveis reações dos consumidores e sugere 

quais alterações serão convenientes 

Como o mercado está evoluindo Levanta a evolução do mercado até o presente e prevê 

a evolução futura 

Quem são os concorrentes e como agem Levanta a estrutura de oferta, apontando os 

participantes, suas participações no mercado, seu 

porte, suas vendas, estrutura de distribuição, seus 

pontos fortes e fracos, etc. 

Fonte: Mattar (2011; p. 60). 

 

 O quadro 2 aponta as principais perguntas que deverão ser respondidas se uma 

empresa deve fazer pesquisa de marketing. 

Quadro 2 – Devemos fazer pesquisa de marketing? 
 Há um problema que necessite de mais informações para que se possa chegar a uma solução? 

 Que decisões precisam ser tomadas para resolver o problema? 

 Que informações são necessárias para tomar as decisões? 



 

 Essas informações já existem ou encontram-se acessíveis? 

 A pesquisa pode proporcionar essas informações? 

 O custo de fazer a pesquisa é aceitável em relação ao benefício que as informações vão trazer? 

 As informações da pesquisa chegarão a tempo para a tomada de decisão? 

 Como serão utilizadas as informações obtidas da pesquisa? 

Fonte: Rocha, Ferreira e Silva (2012; p. 599). 

 

 O fato de o profissional da área ignorar a pesquisa de marketing é um erro. Todavia, 

valorizá-la demasiadamente também pode ser. Os gestores de marketing necessitam aprender 

a procurar e obter informações de mercado, visando auxiliá-lo na tomada de decisão, quando 

e se necessárias. A pesquisa pode oferecer às empresas, quando utilizada de forma correta, a 

utilização de seus recursos e investimentos em marketing de maneira mais eficiente e eficaz, 

buscando os melhores retornos e atendendo a seus clientes, atuais e potenciais (ROCHA; 

FERREIRA; SILVA, 2012). 
 Conforme Malhotra (2012; p. 6/7), uma empresa realiza pesquisa por dois 

motivos: (a) pesquisa para a identificação de problemas e (b) pesquisa para a 

solução de problemas. A primeira é realizada para ajudar a identificar problemas que 

talvez não apareçam na superfície, mas que existem ou provavelmente irão surgir no 

futuro. Exemplo: potencial de mercado, participação de mercado, imagem da marca 

ou da empresa, características do mercado, análise de vendas, tendências de 

negócios, etc. Uma vez identificado um problema, realiza-se a segunda (pesquisa 

para a solução do problema). Exemplo: pesquisa de segmentação de mercado 

(selecionar mercados-alvo e criar perfis de estilo de vida, demografia, mídia, etc), 

pesquisa de produto (testar conceito, design do produto, testes de embalagem, 

modificações no produto,, etc), pesquisa de preço (políticas de preço, apreçamento 

de linhas de produto, resposta a alteração de preço, etc), pesquisa de comunicação 

(orçamento de comunicação, composto de comunicação ótimo, decisões sobre 

mídia, etc), pesquisa de distribuição (tipos de distribuição, atitudes dos membros do 

canal, margens do canal, localização de ponto de varejo e atacado, etc). 

 

2.2 Plano Estratégico de Marketing 

 

 O planejamento é uma função organizacional (da empresa), um processo sistemático, 

um exercício mental, enquanto o plano estratégico de marketing é o resultado do 

planejamento, formalizado em um documento escrito que deverá ser implementado. O plano 

serve como um mapa que fornecerá as diretrizes para as empresas buscarem os seus objetivos 

de marketing, destacando-se assim, as estratégias necessárias, análise do macro-ambiente, a 

análise da rede da empresa, destacar os seus pontos fortes e fracos, analisar a gestão de 

produto, preço, praça/ canais de distribuição, praça e força de vendas, ou seja, deverá 

descrever todas as ações e estratégias, visando-se alcançar os resultados almejados. No plano 

deverá constar o orçamento ou budget que a empresa dispõe para investir (NEVES, 2005; 

CAMPOMAR; IKEDA, 2006). 

 

 O quadro 3 apresenta as vantagens do planejamento estratégico de marketing. 

Quadro 3 – Planejamento estratégico de marketing: vantagens 
 Descreve o sistema de valores, a filosofia do dirigente da empresa o origina uma visão de futuro; 

 Explica a situação de partida e descreve as condições e evoluções realizadas no ambiente; 

 É um instrumento de coordenação entre diferentes funções. Permite manter a coerência entre os 

objetivos de marketing e, quando existem conflitos ou incompatibilidades, favorece arbitragens tendo 

como base critérios objetivos; 



 

 Estimula um enfoque cooperativo, integrado e entusiasmado dos problemas organizacionais; 

 Facilita seguir ações empreendidas e permite efetuar uma interpretação imparcial dos desvios entre 

objetivos e desempenhos, de modo a se corrigir, rapidamente, se necessário; 

 Aumenta a flexibilidade de reação da empresa em face das mudanças imprevistas; 

 Permite uma organização e uma gestão mais rigorosas, fundadas em normas, orçamentos, calendários e 

não em improvisos; 

 Leva a uma melhor posição para a organização, ajudando-a a progredir nos rumos que a administração 

considera mais adequados; 

 Leva a resultados social e economicamente úteis. 

Fonte: Adaptado a partir de Neves (2005; p. 27). 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

Segundo Malhotra (2012), “a pesquisa exploratória é um tipo de pesquisa que tem 

como principal objetivo o fornecimento de critérios sobre a situação do problema enfrentada 

pelo pesquisador e sua compreensão”, a realização de pesquisas têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade ao pesquisador à cerca do problema”.  

A primeira fase trata-se da compreensão e identificação de um problema (adentrar ou 

não no mercado de food delivery) e de como a pesquisa poderá auxiliar efetivamente na 

resolução desse problema. Seguindo para a fase do planejamento, momento onde se especifica 

os objetivos da pesquisa e todos os aspectos relacionados à sua aplicação, como será a escolha 

das fontes de dados, os métodos de pesquisa, como se dará a coleta de dados, a definição do 

tamanho da amostra e o desenvolvimento do questionário. Partindo para a fase da execução 

da pesquisa, coleta dos dados, aplicação e interpretação dos resultados, que consiste a 

transformação dos dados em informações para apoio na tomada de decisão do problema, 

finalizando com a comunicação dos resultados aos interessados. 

Com o intuito de contribuir nesse plano estratégico com informações atuais e 

relevantes acerca do comportamento dos consumidores de delivery de alimentos, realizou-se 

uma pesquisa quantitativa, por meio da elaboração de um questionário estruturado com oito 

questões. O questionário foi encaminhado à 220 pessoas do Estado de São Paulo, via 

WhatsApp, com o intuito de se estudar o hábito, uso, motivações e atitude ao uso do delivery 

para a solicitação de alimentos em casa ou fora dela. Foram obtidas 212 respostas válidas dos 

questionários enviados (amostra dessa pesquisa). 

Segundo Las Casas (2019) um plano estratégico de marketing consiste na elaboração 

das seguintes etapas: 1. Pesquisa e análise dados internos; 2. Pesquisa e análise os dados 

externos; 3. Determinação dos objetivos; 4. Definição da estratégia de desenvolvimento;        

5. Fixação dos objetivos de venda; 6. Modulação do marketing mix; 7. Desenvolvimento do 

plano de ação; 8. Ação; 9. Mensuração dos resultados.  

O presente plano foi elaborado baseado na metodologia desenvolvida por Las Casas 

(2019), conforme citado anteriormente, compreendendo a primeira etapa do desenvolvimento, 

que consiste no diagnóstico estratégico (apresentado no fluxograma abaixo, na cor azul) 

composto pela análise do ambiente externo, identificando as oportunidades e ameaças, e 

análise do ambiente interno, identificando os pontos fortes e fracos. O intuito desse estudo é 

prover informações para a empresa de alimentação Alpha, no desenvolvimento do plano 

estratégico de marketing propriamente dito (apresentado no fluxograma abaixo,na cor cinza), 

que compreenderá em determinar os objetivos estratégicos para um plano de ação mais 

efetivo, alcançando assim suas metas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malhotra


 

 
Figura 1. Resumo do processo de diagnóstico estratégico e passos para definição do plano 

estratégico de marketing 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4 Análise e Resultados 

 

Para atender e entender as necessidades dos clientes, a organização precisa conhecê-

los com vista a aprimorar a eficácia de suas estratégias. Se uma organização almeja por 

clientes fiéis, primeiro é preciso saber quem são eles e quais são as suas características. O 

cliente é imprescindível para a empresa manter-se no mercado (CHIAVENATO, 2014). 

 

4.1 Histórico e caracterização da empresa Alpha 

 

A multinacional Alpha atua no Brasil há mais de 50 anos, em dois segmentos 

distintos; o de cartões de benefícios e incentivos (exemplos: vale alimentação e refeição, 

combustível, farmácia e cultura) e serviços on-site (prestação de serviços dentro das empreses 

como: restaurante, cafeteria e facilities management). 

Atualmente, no Brasil possui 42.000 mil colaboradores, serve 11 milhões 

de refeições por dia em seus estabelecimentos próprios e atende mais de 100 milhões de 

consumidores ao dia, através de seus cartões de benefícios. 

 

4.2 Pesquisa com usuários e não usuários de food delivery 

 

Seguindo a tendência de consumo e a crescente do mercado de food delivery, a 

empresa Alpha tem como estratégia de ampliação de portfólio de serviço,a entrada no 

mercado de food delivery, considerando seu “know-how” no segmento de alimentação, mas 

para tal, se faz necessário o mapeamento do perfil do consumidor dentro das plataformas de 

food delivery, para assim apoiá-la na definição do plano estratégico de marketing, seja no 

lançamento de sua oferta, como na manutenção, frente aos inúmeros players atuantes hoje 

nesse segmento. 

 



 

 
 

Gráfico 1. Amostra sobre a utilização do uso de plataforma de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Dos 212 entrevistados, mais de 80% são usuários de plataformas de food delivery, o 

que confirma os dados divulgado, do crescente do mercado de usuários de delivery para 

alimentação. 

 
Gráfico 2. Amostra dos não usuários das plataformas de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Alguns comentários dos entrevistados, item outros* do gráfico acima:  

“Quando como em casa, prefiro cozinhar” 

“Não costumo pedir comida. Prefiro cozinhar” 

“Quando peço comida é pizza, por telefone, direto da pizzaria” 

“Prefiro pedir de estabelecimento que conhecimento” 

 



 

Para os não usuários das plataformas de delivery percebe-se que a maioria manteve o 

hábito anterior, do pedido via telefone direto ao estabelecimento de sua preferência, porém se 

trata de um percentual baixo, 19 respondentes.  

 
Gráfico 3. Amostra sobre os não usuários das plataformas de delivery, aos motivos que os 

levariam a utilizar esse sistema 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Alguns comentários dos entrevistados, item outros* do gráfico acima:  

“Garantia de uma alimentação saudável e de qualidade” 

“Garantia microbiológica da entrega” 

“A comida vir com qualidade” 

“Possibilidade de acesso”. 

 

Percebe-se na pesquisa uma necessidade dos não consumidores de uma maior 

credibilidade junto aos estabelecimentos quando aos processos de qualidade de seus 

processos.  

 

 



 

Gráfico 4. Amostra das preferências de plataformas de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

 

 
Gráfico 5. Amostra sobre a preferência entres as plataformas de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Segundo a pesquisa realizada, a preferência do público entrevistado é pela plataforma 

IFood, confirmando os dados divulgados no mercado.  Seguidos por Uber eats e Rappi. 

A plataforma IFood é líder no País e já alcançou 390 mil pedidos por dia no Brasil. O 

crescimento ao ano a ano foi duas vezes mais rápido do que vários líderes globais nos EUA, 

Europa, Ásia, Oriente Médio e Norte da África, de acordo com dados da SimilarWeb, o 

iFood, no Brasil, é 16 vezes maior, em comparação com seus principais concorrentes online. 

Hoje, a empresa possui mais de 50 mil restaurantes e mais de 120 mil entregadores. Esses 

números representam um aumento anual de 84% e 88%, respectivamente. Um exemplo de 

case de sucesso foi na última Black Friday, em que foram vendidos pratos por R$ 1,99 

gerando mais de 600 mil pedidos na data.  

Em segundo lugar na preferência dos entrevistados, está a plataforma Rappi. A 

empresa em 2019 recebeu um investimento de US$ 1 bilhão do fundo Softbank, o que fez 

com que o valor da empresa ultrapassasse os US$ 3 bilhões. Só no Brasil, a companhia tem 

crescido cerca de 30%. O diferencial da companhia está no fato de ser um aplicativo mais 

diversificado quanto ao tipo de serviços, incluindo supermercados e empórios, além dos 

tradicionais restaurantes. Atualmente são mais de três mil funcionários, cem mil entregadores, 

80 mil parceiros, nove milhões de usuários ativos e 40 cidades. 

Em terceiro lugar na preferência dos entrevistados, porém muito próximo 

percentualmente do segundo colocado, está plataforma Uber Eats. A empresa confirmou ter 

recebido mais de 1 bilhão de pedidos ao redor do mundo em menos de quatro anos. A 

plataforma está disponível em mais de 500 cidades e em 36 países. No Brasil, o serviço de 

entrega chegou somente em dezembro de 2016, mas hoje já é parceiro de milhares de 



 

empreendimentos gastronômicos em mais de 70 cidades brasileiras, fazendo a curadoria de 

restaurantes conhecidos como McDonald’s, Burger King e Starbucks.  

A empresa 99, que atua em transporte de passageiros no Brasil desde 2012, anuncia 

em dezembro de 2019, sua discreta estréia no mercado de food delivery no país. Hoje atuando 

como piloto em Belo Horizonte, não têm planos de chegar à todas as capitais em 2020. Hoje 

na Capital mineira atuam com fullservice (articulando vendas e entregas), no interior irão 

iniciar como Market place (onde eles geram o tráfego e o restaurante distribui com seus 

próprios entregadores).  

 

 

 
Gráfico 6. Amostra sobre os meios de comunicação que as plataformas de delivery se 

comunicam com os consumidores 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Mais de 50% das plataformas se conectam com seus consumidores através do próprio 

aplicativo, seguido de mensagem SMS. As mensagens de SMS são uma boa estratégia visto 

que os consumidores não precisam estar conectados às plataformas para visualizarem as 

promoções. O banco de dados dos consumidores é facilmente conseguido pelas empresas no 

momento do cadastro em suas plataformas.  

Outros meios citados pelos usuários foram: e-mail, outro veículo que atualmente 

praticamente todas as pessoas estão conectadas frequentemente, e ações de rua, no próprio 

estabelecimento. 

 



 

 
Gráfico 7. Amostra sobre a frequência da comunicação das plataformas de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Segundo pesquisa realizada mais de 32% dos entrevistados são impactados quase que 

diariamente com comunicação vinda das plataformas de food delivery, seguido de mais de 

25% todos os dias, mais que mais vez ao dia. Essa somatória nos leva a mais de 57% dos 

entrevistados sendo impactados diariamente com promoções. Como será que esse consumidor 

se sente recebendo promoções a todo o momento. Isso levou ao próximo questionamento da 

pesquisa. 

 

 
Gráfico 8. Amostra sobre como o entrevistado se sente quanto à frequência da comunicação 

das plataformas de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 



 

Através do impacto gerado pela comunicação das plataformas, 49,1% dos 

entrevistados se disseram incentivados a comprar eventualmente, já 29,2% se mostraram 

indiferentes, e 12,9% se sentem invasivos por tanta comunicação realizada pelas plataformas. 

Apenas 8,8% realmente se sentem motivados a realizarem compras. 

As empresas hoje investem milhões em investimentos em planos de comunicação. 

Mas as pessoas realizam as compras por serem impulsionadas pela comunicação realizada por 

essas empresas ou pela real necessidade? por esse motivo, seguimos para a próxima pergunta 

do questionário. 

 

 
Gráfico 9. Amostra sobre o maior motivador do uso de plataformas de food delivery 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Alguns comentários dos entrevistados, item outros* do gráfico acima:  

“Não cozinho e adoro comer bem” 

“Praticidade e conveniência” 

“Quando quero alguma comida específica” 

“Comer o que quero e em casa” 

“Facilidade e comodidade” 

 

Através da pesquisa identificamos que 60,8% dos entrevistados realizam seus pedidos 

de comidas em plataformas de delivery pela real necessidade, seguido por 32,8% que foram 

motivados e incentivados por voucher vindos e promoções ou algum tipo de comunicação das 

plataformas, as chamadas “compra por impulso”.  

 



 

 
Gráfico 10. Amostra sobre os meios de comunicação que os consumidores utilizam para 

conhecer estabelecimentos de comida 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Alguns comentários dos entrevistados, item outros* do gráfico acima:  

“Recomendações” 

“Internet” 

“Sites específicos de comida” 

“Tv e revista” 

 

Segundo a pesquisa realizada, 33,7% dos entrevistaram citaram o Instagram como 

meio de comunicação para conhecer novos estabelecimento de comida. Atualmente, a 

plataforma Instagram se tornou referência e fonte de inspiração para foodies (pessoas que 

trabalham com alimentação no segmento digital), com guias de restaurantes, fotos, vídeos e 

receita. 21,5% dos entrevistados utilizam como referência de pesquisa as indicações da 

própria plataforma. O que sabemos hoje, há uma inteligência de dados programado através de 

histórico de compras e busca da internet, o que proporciona uma comunicação cada vez mais 

alinhada às preferências de perfil de cada consumidor. Em terceiro lugar aparece como fonte 

de busca a plataforma Google, com 18,9 

 

 

 

 



 

 
 

Gráfico 11. Amostra sobre a propensão dos usuários a conhecer novos estabelecimentos de 

comida 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Alguns comentários dos entrevistados referentes à resposta dada à pergunta acima:  

“Gosto de experimentar coisas novas” 

“Custo/benefício, um tipo de comida diferente” 

“Ter a oportunidade de conhecer novos paladares, quebrar paradigmas culinários” 

“Curioso por novos sabores” 

“Abertura para novas experiências gastronômicas” 

“Identificação com o produto ao olhar fotos, avaliações e comentários nas redes” 

“Taxa de entrega baixa/grátis / produtos no perfil que me agrada” 

“Para compras on-line prefiro estabelecimentos que já conheço” 

“Marca conhecida e indicação de amigos” 

“Gosto de ampliar minhas opções, baseio minha decisão em avaliações dos 

estabelecimentos” 

“Ampliar a gama de opções e conhecer alimentos novos” 

“Gosto de conhecer novos restaurantes, desde que tenha uma avaliação boa não vejo 

problemas em pedir em novos estabelecimentos” 

“Estou sempre disposta a experimentar lugares e comidas que não conheço” 

“Se for uma culinária que agrade, chances de provar via delivery. Mas, buscaria 

recomendação antes de testar.” 

“No meu caso, que uso muito serviço de entrega, estar aberta a provar ajuda a manter a 

variedade da alimentação” 

“Conhecer estabelecimentos novos amplia minhas opções vegetarianas” 

“Gosto de conhecer o novo e estar ligada as novas tendências de mercado.” 

“É sempre bom conhecer novos restaurantes, que possam entregar um bom 

custo/benefício.” 

“Eu gosto de conhecer lugares e comidas diferentes, se a proposta do estabelecimento 

for algo fora do convencional eu topo super a experimentar” 

“Sou flexível, gosto de experimentar e dar oportunidade ao novo.” 



 

“Avaliações boas, promoções de combos que compensem e entrega grátis me chamam 

atenção” 

“Peço sempre as mesmas coisas que já sei que gosto” 

“Raramente experimento no delivery. Não dá para errar. Prefiro errar pessoalmente.” 

“Lugares da moda” 

“Sempre é valido dar uma chance a um novo estabelecimento” 

“Quando peço no aplicativo, estou aberta para experimentar coisas novas. Buscar mais 

pelo o perfil de restaurante do que um restaurante em si.” 

“Acredito que temos que dar oportunidade para novos lugares nos surpreender.” 

 

Quase 92% dos entrevistados estão dispostos a conhecer novos estabelecimentos, 

dando oportunidade a restaurantes não conhecidos pela maioria, estão abertos à novas marcas, 

novas culinárias, ou são motivados a comprar por descontos ou incentivados por boas 

avaliações de estabelecimentos pelos quais ainda não realizou uma compra.  

 

5 Considerações Finais 

 

Resgatando-se o objetivo central da presente pesquisa tem-se: elaborar um diagnóstico 

estratégico do mercado de food delivery para uma empresa multinacional de alimentação que 

analisa sua extensão de serviço com a entrada neste mercado, auxiliando-a no 

desenvolvimento de seu plano estratégico de marketing. 

Assim sendo, de acordo com os resultados da pesquisa com usuários e não usuários de 

food delivery e dos dados atualizados sobre esse mercado, estima-se que o comportamento 

desses consumidores modernos levará ao aumento da demanda por serviços de delivery em 

curto e médio prazo. Embora o cenário atual seja muito favorável, criar oportunidades de 

consumo é fundamental para os estabelecimentos nesse segmento, sendo assim necessário 

investimento em propaganda, promoções, descontos, pratos especiais entre outros, para criar 

conhecimento de sua marca, aumentar o engajamento de compra dos consumidores nas 

plataformas digitais, apoiando na performance de vendas. 

Como conclusão desse estudo, reforça-se a importância da realização de promoções, 

seja dentro das plataformas de compra ou na mídia externa. Os consumidores estão 

conectados e são influenciados por elas, que atraem os clientes e criam a demanda. Não há 

dúvida de que o delivery transformou a forma de consumo de alimentos, a partir de uma 

compra via celular, é possível ter toda a experiências gastronômica em sua casa ou a 

praticidade da compra de supermercado na sua porta, de forma prática, rápida e variada. 

Nesse sentido, apostar cada vez mais em comida para entrega será um investimento promissor 

para empresas do segmento de alimentação, como a Alpha, mas é fundamental a comunicação 

com o consumidor, pois a concorrência é proporcionalmente grande nesse mercado. 
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