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RESUMO 
O sucesso de uma organização depende, principalmente, do consumidor. É de extrema 
importância que a empresa esteja sempre atenta a satisfação de seus clientes, procurando sempre 
melhorar de forma a conquistar cada vez mais o público. O objetivo deste trabalho foi analisar 
o composto mercadológico da Panificadora ADG na percepção do gestor e dos clientes. Foi 
realizada uma pesquisa qualitativa, caracterizada como estudo descritivo e realizada pelo 
método do estudo de caso, cuja coleta de dados foi feita por meio de entrevista com o gestor e 
aplicação de questionário estruturado aos clientes. A análise dos dados se deu por meio da 
técnica de análise de conteúdo e mostrou que, para os clientes, a melhor variável do composto 
mercadológico da Panificadora ADG é o preço, seguido pelo produto, promoção e, por último, 
praça. Foi possível concluir que o gestor e os clientes possuem perspectivas parecidas sobre os 
pontos fortes e fracos da empresa e que, apesar de a panificadora possuir pontos em que pode 
melhorar em cada um dos 4 P’s, a variável que mais precisa de sua atenção é a Praça. 
Palavras-chave: Produto. Preço. Praça. Promoção. Panificação.  
 
1 INTRODUÇÃO 

O mercado de panificação tem um papel importante no cenário nacional e se apresenta 

cada vez mais competitivo, devido à concorrência acirrada, a inserção de tecnologias, mudança 

de hábitos e características de consumo e mudanças na alimentação da população. Sendo assim, 

observar as possibilidades futuras, monitorar os desafios e localizar estratégias de planejamento 

a longo prazo torna-se um diferencial para a empresa de panificação. Além da concorrência 

interna entre padarias e panificadoras, o setor atualmente enfrenta a entrada dos supermercados 

na disputa dos clientes, que também estão fornecendo produtos panificados, muitas vezes, com 

preços mais baixos, o que dificulta a permanência das padarias de pequeno porte no mercado 

(PINHO, 2021). 

Como consequência, os pequenos empresários devem buscar alternativas para se 

manterem competitivos diante dos grandes concorrentes que buscam dominar o mercado de 

panificação. Ressalta-se que a atualização de planos e estratégias organizacionais se tornou 
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primordial para melhor atender o público. É importante que eles estejam sempre atualizando 

suas estratégias e observando as constantes requisições dos clientes (PINHO, 2021). 

O marketing tem sido um dos meios mais frequentes para subsidiar estas ações 

estratégicas a fim de se buscar a satisfação dos consumidores e para direcionar quais caminhos 

a empresa deve seguir para que possa inovar da oferta de produtos com eficiência. Segundo 

Kotler e Keller (2006) é possível considerar que sempre existirá a necessidade de vender, porém 

o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é 

conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou serviço seja adequado a ele e se venda 

sozinho. Bortolotto e Goebel (2012) ressaltam que as empresas orientadas para o marketing 

procuram saber o que seus clientes desejam e oferecerem o que eles esperam antes dos seus 

concorrentes, de forma que seus produtos se tornem diferentes e atrativos. Para atender o 

consumidor e demonstrar valor superior da empresa se faz necessário examinar as variáveis que 

envolvem a relação de troca, como o preço, promoção, praça e produto, conhecidos como 

variáveis mercadológicas. 

A Panificadora ADG (nome fictício atribuído à empresa estudada com vistas a manter 

o sigilo empresarial) é uma empresa familiar, fundada no ano de 2020 em Bambuí-MG, na 

intenção de oferecer produtos do segmento de panificação, com qualidade e bom preço. Seus 

principais produtos são o pão francês, pão sovado, roscas, bolos e biscoitos, mas abrange 

também uma linha variada de quitandas, salgados e confeitaria. Conta com uma produção 

própria, não terceirizando nenhum produto da área de panificação. Possui também uma 

diversificada linha de bebidas, sorvetes e salgadinhos. Buscando se adaptar a necessidade dos 

clientes, a panificadora, no ano de 2021, passou a contar também com uma minimercearia, 

vendendo principalmente produtos alimentícios, como arroz, feijão, macarrão, entre outros. 

Empresários do ramo de panificação apostam em um desenvolvimento promissor para 

o setor e vêm cada vez mais buscando melhorias no padrão de qualidade de seus produtos e 

inovação em seus processos produtivos. Neste cenário, além dos interesses empresariais, a 

necessidade da compreensão do que se refere à opinião do consumidor é igualmente importante 

e deve ser levada em consideração quando abordado e definido tais padrões (JOHANN, 2018). 

Desta forma, o objetivo do presente artigo foi analisar o composto mercadológico da 

Panificadora ADG na percepção do gestor e dos clientes. Esse estudo vai ajudar os gestores na 

tomada de decisão de longo prazo, identificando os pontos fortes da panificadora, pontos fracos 



  

 

que merecem maior atenção, juntamente com a opinião dos clientes, de forma a direcionar 

estratégias para que empresa possa ser melhor no atendimento e na agilidade da prestação dos 

serviços.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O pão francês se encontra presente na refeição de grande parte da população. De acordo 

com a ABIP (2020), o pão francês é o principal produto das padarias, mesmo com o aumento 

do mix de produtos do setor. A ABIP tem criado campanhas e esclarecimentos na mídia e nas 

redes sociais de que o "pãozinho", figura que compõe a mesa dos brasileiros, não é um vilão 

em suas dietas e sim uma boa fonte de energia.  Além de ser barato, quando consumido com 

moderação, este produto atua como fonte fibras, energia, vitaminas e minerais.  Através dessa 

conscientização, a ABIP acredita que o consumo que estava em queda começa a dar sinais de 

melhoras. Mesmo com o resultado negativo em 2020 de -3,40%, o número mostra um 

crescimento no consumo do pão com relação a 2018 e 2019 (ABIP, 2020). 

 Segundo ABIP (2020) o setor de panificação tem se fortalecido ano após ano no 

Brasil. Com a implantação de novas tecnologias, técnicas de preparo e execução e 

investimentos em cursos de aperfeiçoamento, os profissionais do setor têm conseguido 

resultados crescentes para a economia brasileira. Infelizmente, com a pandemia da Covid-19 

desacelerou o comércio no ano de 2020 e fez com que o faturamento de R$ 95,08 bilhões, em 

2019, caísse para R$ 91,94 bilhões em 2020. 

No início de 2021, a receita das panificadoras e confeitarias foi de 18,64% maior que 

no mesmo período de 2020. Com a volta das pessoas circulando às ruas, o negócio das empresas 

se elevou, gerando mais vendas. Para 2022, espera-se um faturamento melhor e com vendas 25% 

superiores ao ano de 2021 (AMIPÃO, 2022). 

 Com relação aos empregos no setor de panificação, espera-se que em 2022 ocorra 

um aumento de 20% na oferta de vagas com a volta as festas. É previsto que aproximadamente 

12% das pessoas que forem contratadas para vagas temporárias, sejam efetivadas. Hoje, a área 

emprega 920 mil trabalhadores diretamente (AMIPÃO, 2022). 

 

2.2 Composto mercadológico 



  

 

Para Kotler (2000, p. 30) “administração de marketing é o processo de planejar e 

executar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar 

trocas que satisfaçam as metas dos indivíduos e das organizações”. Nesse sentido, em uma 

organização o marketing possui atribuições fundamentais, pois a partir da execução desses 

fatores é que ocorre a satisfação dos consumidores, tornando-os fiéis à organização (SPETH, 

2021). Segundo Las Casas (2012, p. 16), “o composto ou mix de marketing consiste nos quatros 

pês criados por McCarthy, que são: produto, preço, ponto-de-venda e promoção, os quais 

determinam as estratégias e as ações mercadológicas, que melhor irão atender as necessidades 

e desejos dos consumidores”. 

Para Kotler e Armstrong (2003) o mix do marketing pode ser definido como um 

conjunto de ferramentas de marketing táticas e controláveis que a organização utiliza para 

alcançar a resposta que deseja no mercado-alvo. Ele consiste em tudo que a empresa pode fazer 

para influenciar a demanda de seu produto, as quais podem ser agrupadas em 4 grupos de 

variáveis conhecidas como os 4Ps: Produto, Preço, Praça e Promoção. 

 

2.2.1 Produto 

Para Kotler (2000, p. 416) “o produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para 

satisfazer uma necessidade ou desejo do consumidor”. Os produtos comercializados incluem 

bens físicos, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, 

informações e ideias e podem ser classificados de acordo com sua durabilidade, tangibilidade 

e uso (consumidor ou empresarial), de forma que cada tipo de produto possua uma estratégia 

apropriada de mix de marketing (KOTLER, 2000). De acordo com Kotler e Armstrong (2003, 

p. 48) “produto significa a combinação de bens que a empresa oferece para o mercado-alvo”. 

Bortolotto e Goebel (2012) consideram que tudo que pode ser oferecido a um cliente ou a um 

mercado que satisfaça as necessidades, os desejos, bem como os anseios é considerado um 

produto. Por sua vez, não inclui apenas bens e serviços, ele é composto por embalagens, design, 

marcas, cores, entre outros atributos e particularidades. 

Toda produção da área alimentícia exige cuidados que precisam ser observados em toda 

etapa de produção. É imprescindível manter um controle higiênico e sanitário durante todo esse 

processo de transformação do alimento para assegurar que o consumidor final receba um 

produto seguro. A higiene do ambiente e dos utensílios também são de fundamental importância 



  

 

para a produção de alimentos seguros. Para isso, é necessário que todas as superfícies da 

cozinha estejam limpas, pois a contaminação se dá com muita facilidade (SIMONCINI et al., 

2021). 

  

2.2.2 Preço 

O preço é o único elemento do mix de marketing que produz receita, os demais 

produzem custos. Ele é um dos elementos mais flexíveis, já que pode ser alterado com rapidez, 

ao contrário das características de produtos e dos compromissos com canais de distribuição. O 

preço também é um dos elementos essenciais na determinação da participação de mercado e da 

lucratividade das empresas. Além de que, tradicionalmente, o preço tem sido o principal 

determinante na escolha dos compradores (KOTLER, 2000). 

Kotler e Armstrong (2003, p. 48) “definem o preço como sendo a quantidade de dinheiro 

que os clientes têm que pagar para obter um produto”. Os métodos de pagamento digital vêm 

deixando os usuários com maior comodidade. Muitos serviços que, no passado dependiam de 

atendimento presencial e demandavam maior tempo para serem realizados, hoje são prestados 

de maneira digital, com maior eficiência e menos custos envolvidos (AMIPÃO, 2021). 

No negócio, os meios de pagamentos são tão importantes quantos os produtos e serviços 

ofertados. Hoje em dia, quanto mais possibilidades de pagamentos a empresa disponibilizar, 

maior a quantidade de clientes que poderá atender. São disponibilizados hoje formas de 

pagamentos como: dinheiro, cartão, boleto bancário, transferência bancária, aproximação e pix. 

Com o pix, o panificador disponibiliza ao cliente um meio de pagamento sem contato e muito 

prático, facilitando a dinâmica do pagamento da conta. O dinheiro é recebido de imediato, 

reduzindo a necessidade de crédito ou de antecipação de recebível e melhorando a gestão do 

fluxo de caixa (AMIPÃO, 2021). 

 

2.2.3 Praça 

A praça se refere a escolha do canal de distribuição de como serão disponibilizados os 

produtos ao consumidor, através de franquias, distribuidores, varejo, venda pessoal e ainda da 

distribuição física dos produtos na empresa, como a estocagem, movimentação e processamento 

de pedidos (BORTOLOTTO; GOEBEL, 2012). 



  

 

Conforme afirma Campos (2020), o canal de distribuição que conecta a indústria com 

os consumidores é a praça. Sendo assim, é possível dizer que a praça é um local de relações e 

atividades corporativas como a distribuição de produtos de forma eficaz aos consumidores, ou 

melhor dizendo, o veículo a partir do qual as mercadorias são transferidas ou transportadas para 

o consumidor. A praça tem forte influência na imagem do produto, por isso, o canal de 

distribuição deve ser eficiente, ou seja, levar o produto ao consumidor da forma mais 

conveniente, disponibilizando-o em locais de fácil acesso.  

Segundo Botelho (2021), os aplicativos de delivery de alimentos prontos para consumo 

possibilitam o acesso ao que está disponível no ambiente físico, assim como no ambiente online. 

Dessa forma, as maiores motivações da utilização desse ambiente digital são similares às 

motivações para a adesão a dois hábitos alimentares que, atualmente, se encontram vigentes no 

cotidiano dos brasileiros e foram estimuladas pelas alterações do ambiente alimentar da cidade: 

o consumo de alimentos industrializados e de fácil preparo e a alimentação fora de casa.  

 

2.2.4 Promoção 

“A promoção consiste em um conjunto variado de ferramentas de incentivo, a maioria 

de curto prazo, projetadas para estimular compras mais rápidas e maiores de determinados 

produtos ou serviços específicos, pelo consumidor ou pelo comércio” (KOTLER, 2000, p. 616). 

Segundo Campos (2020), a promoção é um conjunto de atividades que comunicam os atributos 

do produto e convencem os consumidores a comprá-lo. A promoção ocorre quando a existência 

de um produto ou serviço é comunicada ao mercado para comercialização. É uma forma de 

comunicação que auxilia no processo de tomada de decisão do consumidor. Para Kotler e 

Armstrong (2003, p. 48) “a promoção envolve as atividades que comunicam os pontos fortes 

do produto e convencem os clientes-alvo a comprá-lo”. Na atualidade existem diversas formas 

de promover e divulgar um produto ou serviço. No caso do setor de panificação é interessante 

que os empreendedores desfrutem das redes sociais, pela facilidade de atingir um público maior 

de consumidores, através de posts bem elaborados que a empresa monta de acordo com um 

projeto de marketing, por aplicativos de delivery e etc. 

De acordo com a AMIPÃO (2022), a criação de uma marca é uma das primeiras 

iniciativas que merece atenção especial dos empreendedores. Mas, mais importante do que criar 

uma identidade forte para o negócio é a marca registrada, que é considerada um ativo intangível 



  

 

da empresa, um legado intangível, mas com significativo valor econômico. O registro de marca 

oferece aos padeiros uma série de vantagens. Uma delas é a garantia de propriedade exclusiva. 

Ao registrar a marca, o proprietário garante o uso exclusivo em todo o país. A marca amplia a 

conexão da empresa com seus clientes viabilizando a transparência no reconhecimento da 

qualidade dos produtos e serviços da empresa para seus consumidores. Um verdadeiro ativo 

que se integra como uma ferramenta eficaz para gerar lucros e garantir a credibilidade da 

empresa diante da competitividade do mercado. A marca é a ferramenta que permite ao lojista 

fidelizar o consumidor, garantindo o retorno do seu investimento. A identificação do 

consumidor pode garantir uma participação de mercado estável. 

 

3 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, que segundo Godoy (1995), possui algumas 

características básicas que à identificam. A autora considera que um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada. Para tanto, na pesquisa qualitativa, o pesquisador vai a campo buscando 

“captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. No presente trabalho realizou-se um estudo 

de caso na Panificadora ADG, em razão da necessidade de coletar informações relacionadas a 

satisfação dos clientes a respeito da empresa. De acordo com Almeida (1996), o estudo de caso 

consiste em coletar e analisar informações sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 

comunidade, com o objetivo de estudar aspectos variados de sua vida, com base no assunto da 

pesquisa. Ainda, de acordo com Speth (2021), o estudo de caso é uma abordagem amplamente 

utilizada na pesquisa em gestão, pois permite que os pesquisadores se envolvam com as 

percepções da comunidade e do grupo. 

A coleta de dados se deu por meio de aplicação de um roteiro de entrevista ao gestor da 

panificadora e via aplicação de questionário estruturado aos clientes. O roteiro de entrevista 

com o gestor – principal tomador de decisões da padaria, foi aplicado no dia 17 de fevereiro de 

2022 e apresentou sua percepção sobre os produtos ofertados, mas também suas considerações 

sobre a localização da padaria (praça) e seus canais de distribuição, os preços praticados e quais 

as promoções têm sido feitas. Já a coleta de dados com os clientes se deu por meio de 

questionário estruturado (com todas as questões fechadas), criado no Google Formulários, a 



  

 

partir do modelo do Löff (2014). O questionário foi composto por oito questões para a 

caracterização do entrevistado e 22 questões sobre o nível de concordância do entrevistado em 

relação ao composto mercadológico da panificadora, as quais foram do tipo Likert. Segundo 

Dalmoro e Vieira (2014) na escala de Likert, os respondentes precisavam marcar somente os 

pontos fixos estipulados na linha, em um sistema de cinco categorias de resposta (pontos) que 

vão de “concordo totalmente” a “discordo totalmente”. A análise se deu em função do 

percentual de concordância para as questões relativas a cada dimensão. 

Para realização da pesquisa foram entrevistados 51 clientes da organização estudada, 

que representou 39,23% da média geral de clientes atendidos por dia. A aplicação dos 

questionários junto aos clientes se deu pelo período de 12 a 18 de fevereiro de 2022, onde o 

entrevistador procurou entrevistar clientes da empresa nos mais diferentes fluxos e horários. Os 

questionários foram aplicados presencialmente e por meio do link do Google Formulários 

enviado ao número de WhatsApp dos clientes. 

Os dados coletados foram analisados pela técnica da análise de conteúdo proposta por 

Laurence Bardin. Segundo Bardin (2016) a análise de conteúdo se trata de um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, sendo sua intenção a interferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre 

a indicadores (quantitativos ou não). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentaram o histórico do negócio, a percepção do gestor e também dos 

clientes sobre o composto mercadológico praticado pela empresa. A Panificadora ADG foi 

fundada depois de uma análise de praça feita pela gestão. No bairro em que a panificadora se 

localiza não havia padarias, somente supermercados. Os donos então conversaram com alguns 

moradores e todos gostaram muito da ideia de ter uma padaria perto de casa. Decidiram agarrar 

a oportunidade e em 2020 fizeram a inauguração da Panificadora ADG. A maior dificuldade da 

empresa foi a chegada da pandemia de Covid-19 no município logo após a abertura. Foi 

necessário readequar a padaria a nova realidade, e algumas medidas, como retirar o consumo 

no local e restringir a entrada dos clientes no estabelecimento, refletiram de forma negativa nas 

vendas. O gestor conta que:  



  

 

Acredito que ser um comércio essencial foi o que permitiu que conseguíssemos seguir 
adiante com a panificadora. Conforme a padaria foi ficando conhecida as vendas 
começaram a aumentar outra vez. Ela acabou sendo muito bem aceita pelos clientes e 
o ponto também ajudou bastante, levando em consideração que ela se encontra em 
uma esquina movimentada e fica bem em frente a um ponto de ônibus. No momento, 
nossa intenção é fazer crescer o nome da panificadora, de forma a atrair ainda mais 
clientes. Sobre os produtos de panificação, hoje possuímos uma linha bem variada, 
indo do doce ao salgado, com opções de produtos sem leite e integrais (RELATO DE 
ENTREVISTA – GESTOR, 2022). 
 

Os principais produtos vendidos pela padaria são as roscas, as rosquinhas de nata e as 

rosquinhas de queijo, os bolos, o bolo no pote, os biscoitos fritos e as broas, o pão de queijo, 

principalmente os recheados, os salgados fritos e os enroladinhos assados, sendo o carro-chefe 

o pão de sal, o pão sovado e os biscoitos de pacote. Segundo o Gestor, a padaria tem a intenção 

de aumentar ainda mais seu leque de produtos.  

Sobre as redes sociais, temos WhatsApp, Instagram e uma página no Facebook, onde 
divulgamos nossos produtos. Nós ainda não trabalhamos com delivery, fazemos 
somente as entregas da manhã e da tarde nos pontos em que revendemos nossos 
produtos. Eu gosto dos produtos que vendemos, sempre nos esforçamos muito para 
que fiquem gostosos e vistosos. No meu ponto de vista, nossa variedade não é tão alta, 
estamos focados em ter um pouco de cada tipo de produto, como pão sovado, rosca, 
bolo, entre outros. Porém não conseguimos oferecer várias opções de bolos e de roscas 
todos os dias, por exemplo. A qualidade dos produtos é muito boa, acredito que seja 
um dos nossos pontos mais fortes. Sobre a quantidade, nós não produzimos em grande 
escala, para diminuir o prejuízo. Os clientes que vão a padaria querem produtos do 
dia, no máximo do dia anterior. Se passar desse tempo eles já não se interessam, então 
os produtos acabam sobrando na prateleira até vencerem (RELATO DE 
ENTREVISTA – GESTOR, 2022). 
 

O gestor termina sua entrevista dizendo que: 

Em relação a concorrência, acredito que estamos bem. Nossos produtos são muito 
gostosos e estão sempre novinhos, então possuem uma saída muito boa. Sobre as 
formas de pagamento, aceitamos dinheiro, cartão e pix. Oferecemos descontos para 
compras que são feitas em grandes quantidades, principalmente para eventos, tanto 
sociais quanto particulares. Nós não temos um estacionamento próprio, os clientes 
estacionam nas ruas que cruzam com a padaria. Sobre o marketing, não temos uma 
pessoa própria para promover o marketing da padaria. Nós mesmos quem fazemos as 
divulgações no Instagram, com fotos dos produtos e postagens sobre a panificadora, 
mas acredito que podemos melhorar muito nesse quesito. Considero que o marketing 
seja um dos nossos pontos mais fracos. Hoje nós contamos com três atendentes que 
são muito simpáticas e atenciosas, conversam com o freguês e procuram sempre 
auxiliá-lo na escolha dos produtos, sendo sempre gentis e prestativas. Procuramos 
sempre oferecer um atendimento ao tempo do cliente. A maioria dos clientes que vão 
a padaria estão com pressa para algum compromisso, então o atendimento deve ser 
rápido e preciso. Mas caso o cliente queira saber mais sobre os produtos e precise de 
tempo para escolher, o atendimento segue o mesmo caminho, sem pressa e sempre 
procurando ajudar da melhor forma. Acredito que esse também seja um ponto forte 
da panificadora, o qual conquista muitos clientes (RELATO DE ENTREVISTA – 
GESTOR, 2022). 

 



  

 

4.1 Perspectiva dos clientes sobre o composto mercadológico da Panificadora ADG 

Esta seção abordou a percepção dos clientes sobre o composto mercadológico da 

Panificadora ADG, sendo apresentado inicialmente a caracterização dos respondentes e, na 

sequência, suas perspectivas em relação aos produtos ofertados, preços praticados, praça e 

promoção. 

 

4.1.1 Caracterização dos clientes entrevistados 

Os dados coletados tiveram como consideração as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, 

nível de escolaridade, estado civil, renda mensal, frequência de ida na panificadora e critérios 

utilizados na escolha da padaria. 

O quesito gênero mostrou pouca diferença entre ambos, com o feminino pouco a frente 

com 51% seguido do masculino com 49%, o que representa que os dois sexos foram avaliados 

de forma igualitária. Em relação a faixa etária obteve-se o seguinte resultado: 35,3% de 25 anos 

a 39 anos; 33,3% de 40 a 59 anos; 21,6% até 24 anos; 9,8% de 60 anos ou mais.  

Com relação ao nível de escolaridade constatou-se que 23,5% dos clientes têm 1° grau 

completo, seguido de curso superior incompleto (17,6%), 2° grau completo (17,6%), 1° grau 

incompleto (17,6%), superior completo (13,7%) e 2° grau incompleto (9,8%). Sobre o estado 

civil observa-se que 45,1% dos clientes são casados, seguido de 43,1% solteiros, 5,9% 

separado/divorciado. A renda mensal ficou caracterizada com 72,5% com até 2 salários-

mínimos; 21,6% de 2 a 4 salários e 5,9% de 4 a 10 salários.  

A frequência de ida na padaria mostra que boa parte dos clientes vão todos os dias, 

representando 51% dos mesmos, 45,1% vão algumas vezes na semana e 3,9% raramente 

frequentam a panificadora. Nos critérios utilizados na escolha da padaria, que foi o último ponto 

com relação a caracterização dos clientes, obteve-se que o que mais leva os clientes à padaria é 

o atendimento com 35,3% dos resultados, seguido de 25,5% confiabilidade; 21,6% localização; 

7,8% preço; 5,9% tradição da empresa.  

Os próximos resultados foram descritos separadamente e abordaram sobre cada P 

(Produto, Preço, Praça e Promoção) do composto mercadológico. 

 

4.1.2 Produto 



  

 

A Tabela 1 dispôs sobre os resultados obtidos a partir da percepção dos clientes para 

avaliação do item Produto. Analisando as respostas obtidas e levando em conta o nível de 

concordância dos clientes, foi possível perceber que a dimensão Produto da Panificadora ADG 

obteve um resultado favorável.  

Tabela 1 – Percepção (porcentagem) dos clientes sobre o item Produto 

PRODUTO DT 
(%) 

D 
(%) 

ND/N
C 

(%) 

C (%) CT 
(%) 

Total (%) 

Produtos sempre bem expostos e organizados 0 3,9 0 29,4 66,7 100 
Dispõem de um variado mix de produtos 0 2 2 37,2 58,8 100 
Disponibiliza produtos caseiros de alta qualidade 0 3,9 5,9 21,6 68,6 100 
Apresenta produtos em embalagens de alta 
performance 

2 5,9 5,9 49 37,2 100 

Destaca sempre o tipo e preço dos produtos 
separadamente 

0 9,8 3,9 41,2 45,1 100 

Mantem sempre exposto uma boa quantidade de 
produtos 

0 3,9 3,9 25,5 66,7 100 

Repõem com muita agilidade os produtos em falta 2 0 3,9 35,3 58,8 100 
DT (Discordo Totalmente), D (Discordo), ND/NC (Não Discordo/Não Concordo, C (Concordo) e CT (Concordo 
Totalmente). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

Nessa dimensão, as questões que obtiveram um maior percentual de concordância 

(obtido pela soma dos itens “concordo” e “concordo totalmente”), se destacando positivamente, 

foram “Produtos sempre bem expostos e organizados” (96,1%), “Dispõe de um variado mix de 

produtos” (96,1%), “Repõe com muita agilidade os produtos em falta” (94,1%), “Mantém 

sempre exposto uma boa quantidade de produtos” (92,2%) e “Disponibiliza produtos caseiros 

de alta qualidade” (90,2%).  

Os itens que obtiveram o menor percentual de concordância foram “Apresenta produtos 

em embalagens de alta performance” e “Destaca sempre o tipo e preço dos produtos 

separadamente” ficaram ambos com 86,3% de nível de concordância, desempatando no nível 

de discordância, onde ficaram respectivamente com 7,9% e 9,8%. 

Quando analisado separadamente as opções “concordo” e “concordo totalmente” é 

possível observar que o item que obteve o pior resultado foi "Apresenta produtos em 

embalagens de alta performance", com apenas 37,3% em “concordo totalmente” e 49% em 

“concordo". O gestor da panificadora deve dedicar uma atenção especial a esse item, pois 

segundo Kotler (2000, p. 440) a embalagem é responsável por desempenhar muitas funções de 

venda. É ela quem atrai a atenção do cliente, descrevendo os aspectos do produto e criando 



  

 

confiança no consumidor. É a embalagem que contribuí para o reconhecimento instantâneo da 

empresa ou marca. 

 

4.1.3 Preço 

A Tabela 2 dispôs sobre os resultados obtidos a partir da percepção dos clientes para 

avaliação do item Preço. Com base no nível de concordância obtido através das respostas dos 

clientes da Panificadora ADG, foi possível perceber que a dimensão preço se destacou. 

 

Tabela 2 – Percepção (porcentagem) dos clientes sobre o item Preço 

PREÇO DT 
(%) 

D 
(%) 

ND/N
C 

(%) 

C (%) CT 
(%) 

Total 
(%) 

Trabalha com preços bem acessíveis 0 0 2 25,5 72,5 100 
Disponibiliza condições de pagamento diferenciado 0 2 3,9 29,4 64,7 100 
A padaria está aberta a negociações de preços 
conforme quantidades 

0 5,9 23,5 25,5 45,1 100 

A padaria trabalha com uma política de preços 
compatíveis com os da concorrência 

0 0 13,7 21,6 64,7 100 

DT (Discordo Totalmente), D (Discordo), ND/NC (Não Discordo/Não Concordo, C (Concordo) e CT (Concordo 
Totalmente). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

Nessa dimensão, as questões que obtiveram um maior percentual de concordância 

(obtido pela soma dos itens “concordo” e “concordo totalmente”) foram “Trabalha com preços 

bem acessíveis” (98%) e “Disponibiliza condições de pagamento diferenciado” (94,1%). Os 

itens “A padaria trabalha com uma política de preços compatíveis com os da concorrência” 

(86,3%) e “A padaria está aberta a negociações de preços conforme quantidades” (70,6%) 

obtiveram um destaque negativo quando comparados com o percentual de concordância dos 

dois primeiros itens dessa dimensão. 

O item com pior avaliação da dimensão preço foi “A padaria está aberta a negociações 

de preços conforme quantidades” (70,6%). Kotler e Armstrong (2003) dizem que o preço deve 

ser negociado com cada cliente, oferecendo descontos e condições de pagamentos que se 

ajustem ao cenário. Ou seja, uma opção que deveria ser adotada pela padaria é que, com base a 

quantidade de itens adquiridos pelo cliente, ela ajuste o valor final da compra, oferecendo 

descontos com base na quantidade, fazendo com que o cliente agrade com tal proposta e se 

incline a fazer compras maiores. 

 



  

 

4.1.4 Praça 

A Tabela 3 dispôs sobre os resultados obtidos a partir da percepção dos clientes para 

avaliação do item Praça.  

Tabela 3 – Percepção (porcentagem) dos clientes sobre o item Praça 
PRAÇA DT 

(%) 
D 

(%) 
ND/NC 

(%) 
C 

(%) 
CT 
(%) 

Total 
(%) 

A padaria está bem localizada 0 3,8 2 37,3 56,9 100 
Possui um amplo espaço para estacionamento 3,8 9,8 33,3 23,5 29,4 100 
Fácil acesso para os clientes, inclusive para pessoas 
com deficiências 

7,8 5,9 29,4 35,3 21,6 100 

Apresenta uma bonita fachada destacando o nome e 
telefone 

2 5,9 17,6 29,4 45,1 100 

DT (Discordo Totalmente), D (Discordo), ND/NC (Não Discordo/Não Concordo, C (Concordo) e CT (Concordo 
Totalmente). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

O item mais se destacou nessa dimensão foi ‘‘Considera a padaria bem localizada’’ com 

um percentual de concordância (obtido pela soma dos itens “concordo” e “concordo totalmente”) 

de 94,2%. Em segundo lugar se encontra o item ‘‘Apresenta uma fachada bonita destacando o 

nome e telefone’’ com um percentual de concordância de 74,5%, o qual, mesmo tendo atingido 

uma boa porcentagem, deve sempre ir se renovando de acordo com o tempo, para se atualizar 

e também chamar atenção de novos clientes, tendo em vista que a fachada da empresa é o que 

chama o consumidor para entrar e conhecer a empresa. 

 O item ‘‘Possui um amplo espaço para estacionamento’’ obteve um percentual de 

concordância de 52,9%, seguido do item ‘‘Fácil acesso para clientes, inclusive para as pessoas 

com deficiência’’ com 56,9%. Ambos se destacaram negativamente.   

Tendo uma visão ampla sobre a dimensão praça notou-se que a padaria tem um bom 

desempenho nessa categoria, considerado o nível de concordância geral de acordo as perguntas 

do questionário. O item ‘‘Considera a padaria bem localizada’’ foi eleito com o maior grau de 

concordância, sendo levado em consideração o índice de localização. Para Cobra (1992, p. 511) 

“uma boa localização reduz tempo de locomoção e custos psicológicos e físicos do consumidor, 

ao passo que uma localização inadequada pode levar o varejista a falência”.  

 

4.1.5 Promoção 

A Tabela 4 dispôs sobre os resultados obtidos a partir da percepção dos clientes para 

avaliação do item Promoção.  

 



  

 

Tabela 4 – Percepção (porcentagem) dos clientes sobre o item Promoção 

PROMOÇAO DT 
(%) 

D 
(%) 

ND/N
C 

(%) 

C (%) CT 
(%) 

Total 
(%) 

A padaria trabalha com promoções em datas comemorativas 
(pascoa, natal, dia das crianças, mães e pais) 

0   11,8         29,4 35,3 23,5 100 

Divulga as ofertas e promoções com cartazes dentro do 
próprio espaço de vendas 

0 5,9 17,6 41,2 35,3 100 

A padaria trabalha com preços diferenciados para eventos 
sociais e particulares que adquirem maiores quantidades 

0 3,9 31,4 25,5 39,2 100 

DT (Discordo Totalmente), D (Discordo), ND/NC (Não Discordo/Não Concordo, C (Concordo) e CT (Concordo 
Totalmente). 
Fonte: Dados da pesquisa, 2022. 

No âmbito da promoção, a questão que alcançou o maior percentual de concordância 

(obtido pela soma dos itens “concordo” e “concordo totalmente”) foi “Divulga as ofertas e 

promoções com cartazes dentro do próprio espaço de vendas’’ com 76,5%. A questão “A 

padaria trabalha com preços diferenciados para eventos sociais e particulares que adquirem 

maiores quantidades” obteve um percentual de 64,7%, logo após a questão “A padaria trabalha 

com promoções em datas comemorativas (pascoa, natal, dia das crianças, mães e pais)” com 

um percentual de 58,8%. 

Analisando esses resultados pode-se perceber que a questão que teve o pior percentual 

de concordância foi “A padaria trabalha com promoções em datas comemorativas (pascoa, natal, 

dia das crianças, mães e pais)”. Tendo em vista esse fato torna-se necessário criar um plano de 

marketing promocional para esse P. Segundo uma pesquisa do SEBRAE (2016) quando se 

conhece bem os seus clientes as chances de alinhar os 4 p’s do marketing são maiores, devido 

a facilidade que a proximidade com o cliente oferece ao gestor, além de que pode oferecer 

produtos e serviços que atendam às suas necessidades e desejos, disponibilizando condições de 

compras que condizem com o seu poder de aquisição, de certa maneira que a comunicação 

direta com o cliente torne sua experiência de compra agradável. Para ser eficiente, além de 

explorar o tema da data comemorativa a escolher, a comunicação deve ser envolvente, e sempre 

que possível, usando métodos promocionais. Isso não significa que apenas descontos são 

oferecidos, mas com alguns benefícios adicionais aos consumidores, como embalagens 

diferenciadas, vantagens das próximas compras, presente, sorteio, etc. Até trabalhar na 

decoração e tematização da loja ou empresa para mostrar respeito ou destacar a lembrança 

daquela data, assim deixando os clientes interessados pela compra. 

 



  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que, na percepção dos clientes, a melhor variável do composto 

mercadológico da Panificadora ADG é o preço, seguido pelo produto, promoção e, por último, 

praça. 

Com base na avaliação dos clientes através do questionário aplicado, chega-se à 

conclusão de que a padaria está bem localizada. Isso mostra que os clientes que frequentam a 

padaria consideram que ela se encontra em um ponto prático, visando sempre que um lugar 

bem estratégico consegue atender grande parte da cidade por passagem. Porém, quando 

considerada a avaliação geral, a dimensão Praça se mostra sendo o ponto mais fraco da 

Panificadora ADG. Ela também apresenta a questão com a pior avaliação de todo o questionário, 

que foi "possui um amplo espaço de estacionamento", o que nos mostra um descontentamento 

do cliente com esse quesito. Em sua entrevista, o gestor afirma que a panificadora não possuí 

um estacionamento próprio e que, neste caso, os clientes estacionam nas ruas que cruzam com 

a padaria. Uma sugestão seria que a Panificadora ADG investisse em um estacionamento 

próprio, ou até mesmo em vagas direcionadas aos clientes, pois isso, além de ser um diferencial, 

facilitaria o processo de compra, aumentando ainda mais seus clientes. Outro item que merece 

atenção é “fácil acesso para os clientes, inclusive para pessoas com deficiências”, que mesmo 

não tendo votos altos de discordância, seria um ponto para se reavaliar e trazer melhorias como 

adaptar a panificadora com rampas de acesso, de forma a se tornar mais um diferencial do 

estabelecimento, agradando mais o seu público.  

Tendo em vista os fatos apresentados após a análise de dados obtidos no item promoção, 

chega-se à conclusão de que é necessário um plano de marketing promocional para este P. A 

promoção é uma forma de gerar mais valor para a empresa e incentivar o cliente garantindo que 

ele tenha uma melhor experiência de compras e serviços. A promoção geralmente lida com 

métodos em curto prazo e que não ocorrem com frequência. Na realidade a atividade da 

promoção complementa as vendas e a publicidade da organização. De acordo com a fala do 

gestor na entrevista, a empresa não tem uma pessoa específica para promover o marketing 

promocional da padaria. O próprio gestor juntamente com seus colaboradores é que fazem as 

divulgações dos produtos, através de fotos e vídeos nas redes sociais da padaria e, segundo ele, 

é preciso melhorar muito essa dimensão. Ele considera, ainda, que o marketing promocional 

seja um dos pontos mais fracos da Panificadora ADG. No questionário aplicado aos clientes a 



  

 

avaliação da dimensão Promoção foi a segunda menos satisfatória. O item “A padaria trabalha 

com promoções em datas comemorativas (páscoa, natal, dia das crianças, mães e pais)” foi o 

que teve a menor taxa percentual desta dimensão. Percebe-se que os clientes não estão 

satisfeitos com esse enfoque, tendo a necessidade de uma mudança nesse aspecto. Uma 

sugestão seria descobrir a persona da empresa, que é o ato de traçar o perfil dos clientes, 

utilizando sempre de ofertas para atraí-los, que no caso de datas comemorativas são de extrema 

importância, distribuindo brindes personalizados com a marca da padaria, destacando artes de 

acordo com cada data e criando sempre produtos que vão ser presenteáveis de acordo com a 

necessidade e busca de cada cliente. Os brindes e sorteios são sempre boas opções, pois o 

consumidor gosta sempre de estar ganhando alguma coisa. Todas essas estratégias poderão se 

mostrar cada vez mais eficientes acompanhadas de um bom relacionamento com o cliente. 

A dimensão produtos da Panificadora ADG obteve uma avaliação muito satisfatória. O 

gestor disse, durante a entrevista, que a empresa sempre se esforça muito para que seus produtos 

fiquem gostosos e vistosos. Disse também que a qualidade dos produtos é muito boa, e que, no 

seu ponto de vista, esse é um dos pontos mais fortes da padaria. De acordo com a opinião dos 

clientes, expressa no questionário, é possível concluir que os produtos são o segundo ponto 

mais forte da Panificadora ADG. No questionário também é possível observar que os itens que 

obtiveram a menor avaliação nessa dimensão foram “Apresenta produtos em embalagens de 

alta performance” e “Destaca sempre o tipo e preço dos produtos separadamente”. Uma 

sugestão para que a empresa se destaque ainda mais com seus produtos seria investir em 

embalagens personalizadas. Elas fortalecem a marca da padaria, de forma que o cliente consiga 

reconhecer facilmente a origem do produto, além de funcionar como um grande atrativo no 

momento da compra. Outra sugestão seria a panificadora rotular todos os seus produtos, 

deixando explicito o tipo e o preço de cada um, de modo que o cliente consiga escolher aquele 

que melhor lhe agrade e não desista de adquirir o produto por falta de informação. 

Em relação ao preço, conclui-se que este é o ponto mais forte da Panificadora ADG. No 

entanto, percebe-se que é possível melhorar ainda mais está dimensão. Em entrevista o gestor 

disse “Oferecemos descontos para compras que são feitas em grandes quantidades, 

principalmente para eventos, tanto sociais quanto particulares”. Contudo, o item com a menor 

avaliação da dimensão preço, no questionário aplicado aos clientes, foi “A padaria está aberta 

a negociações de preços conforme quantidades”. Percebe-se que, mesmo a panificadora 



  

 

possuindo esse diferencial, os clientes não sabem disso, o que tende a ser um problema de 

divulgação por parte da empresa. Para melhorar essa questão, uma ótima opção seria utilizar 

das redes sociais e do próprio espaço de vendas da panificadora para divulgar também 

informações sobre os preços e as formas de pagamento. Dessa forma, aqueles clientes que 

deixavam de comprar em grandes quantidades na padaria porque achavam que ela não estava 

aberta a este tipo de negociação, obteriam essa informação e passariam a procurar a empresa 

nessas ocasiões, aumentando também os lucros da panificadora. 
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