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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a viabilidade de melhoria dos processos e 

aumento de vendas na CD Pisos e Distribuição, por meio de ações mercadológicas e 

estratégicas. 

O projeto de consultoria possui como princípios de ferramentas a metodologia PDCA 

que é a base da concepção estratégica, 5w2h modelo AIDA de marketing além do mix 

do marketing estratégico. O Diagnóstico da Situação Atual da CD Pisos é mapeado 

mediante estudo do Processo, das Vendas, Finanças e também das pesquisas de 

Clima dos Colaboradores e de Satisfação dos Clientes, além do estudo da 

Concorrência. A etapa de Diagnóstico identificou diversas oportunidades de melhoria 

para a CD Pisos e todos os dados foram devidamente apresentados à direção da 

empresa, seus colaboradores e clientes. Com base nos levantamentos já realizados, 

fica visível a oportunidade de melhorias e consequentemente o aumento das vendas, 

por meio das ações de marketing estratégico, o que será desenvolvido em 2020 com 

o objetivo de propor a simulação da proposta em todas as mídias viáveis neste projeto. 

 

 

Palavras-chave: Diagnósticos, marketing, satisfação de cliente, pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to evaluate the feasibility of improving processes and increasing sales 

at CD Pisos e Distribuição, through marketing and strategic actions. 

The consulting project uses the PDCA methodology as a tool, which is the basis of the 

strategic conception, the 5w2h AIDA marketing model, and also to the strategic 

marketing mix. The Diagnosis of the Current Situation of CD Pisos is mapped through 

a study of the Process, Sales, Finance, and also the Employee Climate and Customer 

Satisfaction surveys, in addition to the Competition study.  

The Diagnosis stage identified several opportunities for improvement for CD Pisos, 

and all data were duly presented to the company's management, its employees, and 

customers. 

Based on the surveys already carried out, the opportunity for improvements and 

consequently, the increase in sales is visible, through strategic marketing actions, 

which will be developed in 2020 with the aim of the proposal simulation in all viable 

media in this project. 

 

Keywords: Diagnostics, marketing, customer satisfaction, research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os empresários em geral necessitam de certo “jogo de cintura” para conseguir 

se manter em meio ao instável mercado no Brasil, levando em consideração que 

atravessamos um momento de crises política, econômica e sanitária que o país e o 

mundo vêm enfrentando. A instabilidade financeira da população e a enorme carga 

de impostos que sobrecarregam as empresas, além da falta de conhecimento do seu 

negócio, podem fazer com que essa batalha fique ainda mais complicada: tomadas 

de decisões erradas, investimentos incorretos, falta de inovação nos processos, 

desatualizações de mercado e falta de conhecimento das necessidades de seus 

clientes e colaboradores, permitem que a concorrência esteja sempre passos à frente. 

Com o intuito de realizar consultoria à empresa CD Pisos & Distribuição, 

através deste projeto e de forma integrada à Faculdade ESIC, a equipe teve a 

oportunidade de descobrir e identificar os pontos fracos e fortes existentes na 

empresa, determinando em conjunto com a diretoria os processos que devem 

continuar, considerando uma repaginação através de ações que envolvem o 

marketing estratégico. 

As ações propostas neste projeto foram desenvolvidas de acordo com as 

pesquisas e diagnósticos realizados, onde a empresa teve seus dados estudados 

visando o alcance de melhores resultados, através de uma melhoria contínua e como 

consequência o aumento relativo de seu faturamento.  

A partir das pesquisas realizadas e dos resultados obtidos, foi possível 

perceber a necessidade de melhorias nos setores que envolvem o marketing da 

empresa - onde a nota de satisfação dos clientes foi mais baixa, com a identificação 

dessas falhas foram desenvolvidas ações onde a principal proposta está na inovação 

do marketing estratégico. 

As ações propostas englobam: fortalecer a identidade da marca e sua 

divulgação aos clientes; inovações na promoção das vendas (PDV), identificação do 

prédio da empresa e toda sua estrutura, assim como a inserção através de suas 

mídias sociais no mercado virtual, integrando as ações online e offline para uma 

melhor compreensão da marca pelos seus clientes, com a finalidade de prospectar 

novos clientes e fidelizar os já existentes. O desenvolvimento foi baseado nas 

necessidades latentes identificadas e apresentadas no decorrer deste projeto.  
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2. PLANO DO PROJETO 

 

O plano do projeto de consultoria da empresa CD Pisos & Distribuição segue 

o processo descrito detalhadamente nos itens a seguir: 

 

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO 

  

Objetivo geral: Este projeto teve como objetivo principal propor soluções no 

marketing estratégico de uma empresa do setor de serviços, considerando a 

importância dos conceitos de gestão de marca, vendas e processos em conjunto com 

o marketing online. 

Os objetivos específicos deste projeto consistem em levantar as ações de 

marketing digital com inovações nas mídias sociais e no site da empresa para a 

construção da marca visando fortalecer a imagem e a prospecção de novos clientes, 

assim como a extensão pelo mercado de varejo.  

Identificar o público atingido pelo marketing digital, de acordo com a linguagem 

de cada rede social, com o objetivo de abranger o maior número de clientes sendo 

eles clientes parceiros, empresas do ramo da construção civil e consumidores finais. 

Analisar os tipos de instrumentos que a organização utiliza para medir o desempenho 

do marketing digital e o alcance dos objetivos para que possamos desenvolver a 

melhor a melhor forma de implantar as estratégias propostas.  

Identificar as ações de marketing estratégico que podem gerar melhores 

resultados de acordo com a imagem da empresa em conjunto com as ações de 

marketing digital. 

 

2.2 EXPECTATIVAS DOS PROPRIETÁRIOS 

 

Na apresentação do projeto para a diretoria da empresa as expectativas do 

proprietário consistem em: considerar o modelo de vendas atuais, baseadas em 

expositores instalados nas lojas de seus clientes; obter foco na melhoria e divulgação 

dos serviços, pois acredita ser seu diferencial; focar na capacitação da equipe interna 

e externa e cuidar ao propor teorias sem práticas. 
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2.3 ABRANGÊNCIA - LIMITES E REQUISITOS DO PROJETO 

 

O Projeto irá abranger todos os processos e setores da empresa CD Pisos e 

distribuição, é importante enfatizar que para o sucesso do projeto é de suma 

importância a participação de todos os envolvidos. 

 

2.4 EQUIPE DO PROJETO   

 

A equipe deste projeto segue a estrutura do organograma abaixo: 

 

ESQUEMA 1 - ORGANOGRAMA ESTRUTURA EQUIPE DE PROJETO 

  

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

2.5 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

O Patrocinador tem a responsabilidade na obtenção de recursos, aprovação 

final em todas as etapas e resolução de conflitos em segunda instância, o consultor 

tem a responsabilidade no apoio técnico à equipe e ao Patrocinador, a equipe de 

projetos fica com a responsabilidade em integrar o time e atender a todos os requisitos 

do projeto. 

 

Patrocinador 
Diógenes 

Consultora 
Elizabeth Ribeiro Martins 

Equipe 

Alessandra Thomas da 
Silva 

Ana Carolina Campos 
Cássia Prado de Oliveira 

Emanuelle Mattos 
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2.6 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO 

 

Existem alguns fatores que podem impactar positiva ou negativamente no 

sucesso do projeto, entre eles estão: o acesso à informações e dados da empresa, o 

acompanhamento e aprovação dos processos, o contato com colaboradores e 

clientes, a participação da diretoria e os atrasos nos prazos do cronograma inicial. 

 

2.7 CRONOGRAMA PRELIMINAR DO PROJETO 

 

O Cronograma desenvolvido para o projeto segue de acordo com o quadro 

abaixo: 

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DO PROJETO 

CRONOGRAMA DO 

PROJETO RESPONSÁVEL 

PLANEJADO AGO SET OUT NOV DEZ 

REALIZADO      

PLANO DO PROJETO TODOS 

PLANEJADO      

REALIZADO      

EMBASAMENTO 

TEÓRICO Cássia 

PLANEJADO      

REALIZADO      

NORMAS E 

PROCEDIMENTOS Alessandra 

PLANEJADO      

REALIZADO      

ANÁLISE FINANCEIRA Ana Carolina 

PLANEJADO      

REALIZADO      

PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO Emanuelle 

PLANEJADO      

REALIZADO      

DIAGNÓSTICO DE MKT 

DIGITAL Cássia 

PLANEJADO      

REALIZADO      

ANÁLISE DE 

CONCORRENTES Alessandra 

PLANEJADO      

REALIZADO      

ANÁLISE DE RISCOS Emanuelle 

PLANEJADO      

REALIZADO      

HISTÓRICO DA 

EMPRESA Ana Carolina 

PLANEJADO      

REALIZADO      

ANÁLISE DE VENDAS Emanuelle 

PLANEJADO      

REALIZADO      

PESQUISA CLIMA 

ORGANIZACIONAL Alessandra 

PLANEJADO      

REALIZADO      

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 
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2.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO/ APRESENTAÇÃO 

 

O projeto segue os seguintes padrões definidos: as reuniões serão iniciadas 

com a leitura prévia da Pauta, ao ser concluída será realizada uma avaliação, as 

documentações serão no Word padrão TCC, as informações são compartilhadas em 

um grupo específico para o projeto no WhatsApp e e-mail, as pesquisas e o 

Benchmarking possuem padrão previamente estabelecido, as reuniões são 

estabelecidas em dia padrão e quórum mínimo para reuniões – quorum total. 

 

2.9 PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

O proprietário da empresa CD Pisos deverá ser comunicado a cada etapa 

concluída, para aprovação prévia (por e-mail, telefone ou reunião). A ESIC será 

informada através de sua Banca Avaliadora e Reuniões de acompanhamento. 

Os colaboradores serão comunicados na medida em que a situação atual e 

proposta estejam mapeadas. 

 

2.10 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Os recursos necessários para realização do projeto são:  

 

● Brindes 

● Coffee break 

● Papelaria 

 

2.11 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

Para realização do projeto será necessário a disponibilidade dos valores 

abaixo de acordo com o quadro 3. 
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QUADRO 2 – ORÇAMENTO DO PROJETO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 

 

3 ATACADO E DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL 

 

O Mercado de distribuição atacadista no formato B2B, ou seja vendas de 

empresa para empresa, proporciona a seus clientes, a facilidade de adquirir seus 

produtos para revenda, a viabilização da venda, a redução de custos com estoque e 

capital de giro, a logística de entrega rápida e eficiente e a confiança que seu produto 

chegará de forma correta. São fatores que agregam a venda e refletem no faturamento 

e principalmente na rentabilidade das empresas que optam por trabalhar com 

fornecedores atacadistas.   

De acordo com o site da ABAD - Associação Brasileira de Atacadistas e 

Distribuidores de produtos industrializados - o mercado atacadista fechou o ano de 

2018 com alta de 1,35% em seu faturamento quando o esperado seria algo próximo 

a 1%. Para este ano o aumento está projetado em 3%, ainda segundo o site da ABAD, 

o acumulado do ano de 2019 até o mês de agosto foi de 1,22%. 

Considerando que as empresas de distribuição de materiais para construção, 

estão cada vez mais especializadas e oferecendo a seus clientes um mix de produtos, 

com muitas novidades e soluções para seus estoques, tornaram-se importantes 

aliados para os médios e pequenos comércios no ramo da construção. 

O Setor de cerâmica, revestimentos e porcelanatos possui um destaque 

especial neste projeto pois são produtos considerados “carro chefe” da distribuição da 

empresa CD Pisos e Distribuição em que será realizada a consultoria. 

Segundo a ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica 

para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres), “o mercado cerâmico no Brasil 
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é hoje um dos grandes players mundiais do revestimento cerâmico. O país é o 

segundo maior consumidor mundial de revestimentos cerâmicos e o segundo maior 

produtor. A cada dia a qualidade e a variedade desse material aumentam. Na mesma 

medida, cresce a utilização da cerâmica no Brasil para revestir pisos e paredes de 

todos os espaços internos da casa, assim como espaços externos”. 

Os pisos, revestimentos e porcelanatos estão sendo ofertados em cada vez 

mais cores, texturas e formatos, estão ganhando cada vez mais espaços nos grandes 

projetos e empreendimentos, são produtos que agregam valor e podem ser 

encontrados nos mais diversos modelos e valores. 

 

         FOTOGRAFIA 1 - PORCELANATO (PAREDE)   FOTOGRAFIA 2 -CERÂMICA 

                         Fonte: Site grupo Cristofoletti                                     Fonte: Site grupo Cristofoletti 

 

 

FOTOGRAFIA 3 – PORCELANATO (PISO) 

  

Fonte: Site Grupo Cristofoletti 
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3.1 A EMPRESA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO 

 

A CD Pisos & Distribuição nasceu no ano de 1999, idealizada por um sonho 

do Diretor e proprietário Sr. Diógenes Pereira de Campos, que, atuando há mais de 

20 anos como representante, decidiu empreender em um processo de distribuição 

inovador, com mix de produtos de alto valor agregado. A distribuição iniciou com uma 

renomada marca de materiais para acabamento, que, em conjunto com uma 

transportadora, definiu-se uma parceria para que se pudesse realizar a entrega de 

produtos fracionados. 

Após alguns anos da implantação bem sucedida, e diante dos resultados 

positivos, o Sr. Diógenes decide partir para o seu próprio negócio. Em meio a muitos 

obstáculos e financeiramente limitado, foi em busca de fomento para que pudesse 

viabilizar seu negócio que, a princípio, seria um depósito central, juntamente com três 

lojas em Curitiba denominadas “PISOLEJO”, tratava-se de lojas conceito para a época 

com expositores para atendimento aos clientes pessoa física, em conjunto com a 

distribuição de expositores para pequenos e médios materiais de construção. 

Passados dois anos, percebeu-se uma necessidade de investimento maior no 

serviço prestado aos clientes de pessoa jurídica, e a loja conceito foi ficando 

inviabilizada, o diferencial estava no serviço prestado e na viabilização das vendas e 

da entrega dos produtos aos seus clientes, em pouco tempo a loja de 70m2, passou 

para um depósito no Boqueirão. 

Um salto grande, que proporcionou o encontro com a marca de cerâmicas 

Cristofoletti, e com seu projeto em mãos partiu-se para apresentação diretamente ao 

proprietário da cerâmica Cristofoletti, Sr. Vanderlei Cristofoletti, que de imediato 

aceitou a parceria, viabilizou-se a fabricação de expositores e de bonificações de 

produtos para que se pudesse colocar nos expositores dos clientes, divulgando 

marca.    
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FOTOGRAFIA 4 – INDÚSTRIA GRUPO CRISTOFOLETTI

 

Fonte: Site Grupo Cristofoletti, 2017 

 

Inicialmente, o negócio possuía em torno de 120 clientes, a CD PISOS & 

DISTRIBUIÇÃO detém hoje 300 clientes, possui um mix de produtos sendo seu carro 

chefe pisos, revestimentos e porcelanatos, tem como diferencial a prestação de 

serviço. É uma organização sólida voltada e focada no comércio atacadista. Conta 

com um portfólio variado de materiais de acabamentos, materiais elétricos e 

acessórios para construção civil, além de equipamentos para ventilação de ambientes. 

 

FIGURA 1 – ARGAMASSAS E REJUNTES          FIGURA 2 – REVESTIMENTOS 

                                    

           Fonte: Site Cimentolit, 2019                                        Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 
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FIGURA 3 – NIVELADORES E ESPAÇADORES

 

Fonte: Site CD Pisos & Distribuição, 2018 

 

Seu modelo de serviço consiste em não possuir valor mínimo de pedido, 

possui frota própria e logística preparada para atender as demandas de seus clientes. 

Atende clientes de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral do Paraná.  

Sua missão é prestar serviços de excelência, possibilitando que o estoque e 

o capital de giro de seus clientes tenham custo zero. Sua visão é ser referência para 

seus clientes na organização, criando parcerias duradouras por meio da gestão de 

recursos e transparência nos relacionamentos. Seus valores consistem em trabalhar 

com honestidade, confiabilidade e transparência. Comprometimento para realizar com 

dinamismo as tarefas e para atender, desenvolver e prosperar juntos em sinergia para 

que toda a equipe trabalhe na mesma direção, com o objetivo de atingir o maior 

número de empresas que desejam trabalhar com seus estoques, oferecendo 

comodidade e qualidade no atendimento, gerando fidelização e rentabilidade a todos. 

O organograma da empresa é simples pois trata-se de uma empresa familiar 

onde todos possuem contato direto. 
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ESQUEMA 2 – ORGANOGRAMA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO 

 

  Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 

 

Em busca de novos mercados a empresa CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO, conta 

hoje com diversos parceiros e está em amplo desenvolvimento, buscando um maior 

mix de produtos, preços e logística estratégica, para atender com qualidade todos os 

seus clientes. 

 

FOTOGRAFIA 5 – FACHADA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 

 Fonte: Google Maps, 2019 
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FOTOGRAFIA 6 – ESTOQUE CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO          

 

 Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 

 

4 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A utilização do planejamento estratégico no contexto organizacional define 

seu posicionamento e atuação no segmento. Segundo Andrews (1971) a estratégia é 

o padrão de decisões de uma empresa que determina e revela seus objetivos, 

propósitos, produz as principais políticas e planos para alcançar esses objetivos e 

define a gama de negócios que a empresa deve seguir, o tipo de organização 

econômica e humana que é ou pretende fazer a seus acionistas, empregados, clientes 

e comunidades. 

Fica claro que, para Andrews, a estratégia é um processo de escolhas, um 

conjunto de decisões que define o que a empresa é, aonde ela quer chegar e como 

chegará lá.  

Para Chiavenato (2004), o objetivo principal do planejamento estratégico é 

proporcionar bases necessárias para as manobras que permitam que as organizações 

naveguem e se perpetuem mesmo dentro de condições mutáveis cada vez mais 

adversas em seu contexto de negócios.  

Para Idalberto Chiavenato (2003) a medida que os desafios aumentam, 

também aumenta a necessidade de planejamento estratégico. Contudo o autor aponta 

que as organizações estão sofrendo forte pressão competitiva, o que obriga a manter-
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se em um contínuo processo de alerta, adaptação e ajuste às mutáveis condições 

ambientais caso queiram manter sua sustentabilidade. 

Seguindo a atuação da Abrapp (2007) o planejamento estratégico inicia-se 

com a elaboração do pensamento estratégico da organização. Acontece que nem 

sempre o pensamento estratégico é formalizado e isto pode levar a desvios que 

comprometam a sua eficácia. 

Nota-se que em diferentes contextos, estamos tratando de ações voltadas à 

Missão, Visão, Valores e Objetivos da empresa que devem ser conduzidas em todos 

os atos legais e estratégicos. 

Para Porter (1979) a natureza das forças competitivas de uma empresa deve 

ser inserida num ambiente composto por um conjunto de forças competitivas que 

determina o seu nível de retorno ou rentabilidade, sendo que a intensidade dessas 

forças varia de negócio para negócio. 

De acordo com Porter, as principais forças competitivas de um negócio são: 

● Entrantes potenciais 

● Fornecedores; 

● Compradores; 

● Substitutos: 

● Concorrentes. 

 

Para cada entrante da proposição de Porter entende-se que devem ser 

observadas as variáveis que contextualizam a sua aplicação. 

Toda a empresa de qualquer ramo ou porte utiliza a estratégia como fonte da 

sua gestão.  

Contudo temos as escolas de pensamento estratégico descritas por Mintzberg, 

Ahlstrand e Lampel (2000).  
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QUADRO 3 - ESCOLA DE PENSAMENTO ESTRATÉGICO

     

Fonte: Adaptado de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000).  

 

Apesar das críticas, o próprio Mintzberg indica como grandes contribuições da 

Escola do Planejamento Estratégico a instrumentalização, permitindo a obtenção de 

dados que permeiam a estratégia e sua análise, e os planejadores, como profissionais 

catalisadores do pensamento estratégico ( Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, 2000). 

Segundo Kotler (1992), “planejamento estratégico é definido como o processo 

gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e 

recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. Portanto salienta-

se a importância da aplicabilidade por meio de ferramentas, dentre as quais possui a 

funcionalidade de gerar sustentação para etapas executadas em projetos. 

Para o acompanhamento e implementação do planejamento estratégico, 

existem diversas ferramentas que auxiliam no processo, uma delas é a ferramenta 

chamada Método PDCA. 
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4.2 Método PDCA  

  

O conceito de método de melhorias, conhecido como Ciclo PDCA foi 

originalmente desenvolvido na década de 1930, nos Laboratórios da Bell Laboratories 

- EUA, pelo estatístico Walter A. Shewhart. Definido como um ciclo estatístico de 

controle dos processos que poderia ser aplicado na resolução de qualquer tipo de 

processo ou problema. 

Foi popularizado na década de 1950, pelo também estatístico W Ewards 

Deming, que o introduziu no Japão pós Segunda Guerra. A partir do trabalho de 

Shewhart, Deming elaborou o Shewhart PDCA Cyrcle (Deming, 1990), em 

homenagem ao inspirador do método. 

Já Campos (1996), descreve o Ciclo PDCA ou Método de Melhorias, como 

“Um método de gerenciamento de processos ou de sistemas. É o caminho para se 

atingirem as metas atribuídas aos produtos dos sistemas empresariais”. A palavra 

método vem da junção de duas palavras gregas: meta e hodos, ou seja, caminho para 

a meta. Logo, de acordo com a própria definição da citação, o Método PDCA é “um 

caminho para se atingirem as metas” (Campos, 2004). Sendo assim, antes de 

começar o PDCA, é fundamental definir qual a meta a ser atingida. 

O método passou a ser difundido em outras localidades através do GQT 

(Gerenciamento pela Qualidade Total), o que fez com que o ciclo do PDCA, ficasse, 

então, conhecido como ciclo de Deming. Segundo Daychoum (2007) o ciclo de 

Deming tem por princípio tornar claros e ágeis os processos envolvidos na execução 

da gestão, com foco na causa e não na consequência.  

Em seu idioma original, as letras P - D - C - A, significam: PLAN, DO, CHECK, 

ACT, e em português: PLANEJAR, EXECUTAR, VERIFICAR e ATUAR (Esquema 3 - 

Método PDCA).  Pode-se entender este método de forma mais clara e objetiva através 

do esquema abaixo: 
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ESQUEMA 3 – MÉTODO PDCA

 

Fonte: Empreendedor Curioso, 2020 

 

Para Carlos Magno da Silva Xavier, Ana Luiza Collares Xavier e Luiz 

Fernando da Silva Xavier (2019), ao incorporar uma das ferramentas mais conhecidas 

de melhoria contínua, aqueles que estiverem iniciando na área de gerenciamento, 

verificarão que é possível gerenciar sem burocratizar o trabalho, trazendo como 

benefício uma maior previsibilidade, aumentando a chance de sucesso. 

O PDCA é largamente aplicado na moderação das atividades de muitas 

organizações, especialmente às relacionadas com melhorias, pois permite a 

padronização nas informações do controle de qualidade e a diminuição na ocorrência 

de erros nas análises, ao apresentar as informações de forma clara. 

O Ciclo PDCA não é um modelo estático, foi planejado para ser dinâmico. 

Assim, o término de uma volta, flui para o início da próxima, continuamente como um 

verdadeiro ciclo. O processo pode ser analisado e adequado às necessidades da 

empresa, permitindo a busca da melhoria contínua. Em cada aplicação, o último ponto 

do ciclo PDCA se torna o mais importante, onde o ciclo assumirá um novo começo. 

PLANEJAR é a primeira etapa do PDCA, expresso pela letra P (PLAN). É considerado 

o mais importante por se tratar do início e ser o influenciador de todo o processo. Uma 

aplicação eficaz do ciclo depende de um planejamento detalhado e bem elaborado. 

Essa fase pode ser subdividida em cinco etapas, segundo Campos (2004): 

1. Identificação do problema; 
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2. Estabelecer meta; 

3. Análise do fenômeno; 

4. Análise do processo (causas); 

5. Plano de ação. 

A segunda etapa é a EXECUTAR, representada pela letra D (DO). Após as 

metas e os objetivos serem formalizados em um plano de ação, é preciso colocá-los 

em prática. O processo só será efetivo, se derivar de um plano com ações eficazes. 

Campos (2004) também subdivide essa fase em: etapa de Treinamento e etapa de 

Execução da Ação. 

A terceira fase é a VERIFICAR, caracterizada pela letra C (CHECK). É o 

momento em que são verificadas as ações executadas. Os resultados das ações 

implementadas são motivo de análise e verificação de dados, que comprovam ou 

refutam as propostas da etapa P com as ações da etapa D. 

Segundo Melo (2001) a subdivisão dessa etapa é a seguinte: comparação dos 

resultados, listagem dos efeitos secundários e verificação da continuidade ou não do 

problema. Desta forma, a verificação não precisa necessariamente ser realizada após 

as ações, podendo ser feita durante os processos, a fim de mitigar erros, retrabalho, 

perda de tempo e dinheiro. 

Quarto e último estágio do ciclo, ATUAR, é representado pelo A (ACTION). 

Tem como característica o padrão das ações executadas e a verificação de sua 

eficácia, com foco na melhoria contínua. Esse processo de padronização, segundo 

Melo (2001), é baseado na elaboração da alteração de padrões existentes ou a 

criação de um novo. Itens fundamentais como “o que” fazer, “quem” deve fazer, 

“quando” executar, “onde” realizar, “como” executar e “por que” realizar, fazem parte 

desse novo padrão proposto, ou são inseridos no já existente.  

Nessa etapa são aplicadas ações corretivas para o aperfeiçoamento do 

projeto. Ela é o fim, mas também pode ser começo do projeto, depois de uma criteriosa 

apuração do que tenha causado erros anteriores. 

 

4.3 MARKETING ESTRATÉGICO  

 

Segundo os escritores Reade, Mola, Rocha e Ignacio (2015), marketing é uma 

filosofia empresarial e se trata de uma forma de pensar em termos organizacionais, 

segundo a qual todos os colaboradores devem pensar nos consumidores. 
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Pouco adianta preparar as estratégias do mix de marketing (produto, preço, 

praça e promoção) e implementá-las se aqueles que mantem um relacionamento 

direto com os consumidores, não pensarem ou agirem de acordo com o que estiver 

sendo implementado. 

O Marketing Estratégico é o conhecimento mais aprofundado do mercado em 

que a empresa está inserida e o ato de segmentar esse mercado. Segundo os autores 

(Reade, Mola, Rocha e Ignacio, 2015) A segmentação do mercado é necessária, pois 

ao determinar um nicho de atuação é possível entender os consumidores presentes 

nesse mercado e iniciar o conceito de posicionamento. E a partir do seu conceito de 

posicionamento são criadas as estratégias necessárias para um melhor 

aproveitamento das oportunidades oferecidas pelo contexto no qual está inserida, 

delimitando assim a vantagem competitiva que terá nesse ambiente. Marketing 

Estratégico compreende o estudo, desenvolvimento e implementação de ações para 

atender as demandas atuais e também os desejos e necessidades futuras do 

mercado. 

Para Luiz Carlos Zenone (2020), “a função do Marketing Estratégico é seguir 

a evolução do mercado de referência, identificar os diferentes produtos-mercado e 

segmentos atuais e potenciais, na base da análise de necessidades a satisfazer, e 

orientar a empresa para as oportunidades existentes ou criar oportunidades atrativas, 

ou seja, bem adaptadas aos seus recursos e ao seu saber-fazer, que oferecem um 

potencial de crescimento e rentabilidade.” 

Ainda segundo Zenone (2020), o Marketing Estratégico é relativo às funções 

que precedem a produção e a venda do produto. Inclui o estudo de mercado, a escolha 

do mercado-alvo, a concepção do produto, a fixação do preço, a escolha dos canais 

de distribuição e a elaboração de uma estratégia de comunicação e produção. 

Utilizar o Marketing Estratégico não significa, obrigatoriamente, ser 

estratégico. É importante ter um plano de marketing, entretanto, o pensar 

estrategicamente, vem antes. Envolve perceber algo que o negócio tem e um outro 

não pode oferecer, e, então, se diferenciar por isso. 

De acordo com a Organização para a Cooperação e o desenvolvimento 

Econômico (OCDE), as inovações digitais podem levar os países para o mais perto 

da prosperidade sustentável. Para tanto o Philip Kotler (2017) em sua obra de 

Marketing 4.0 destaca um processo de atualização do marketing estratégico em tais 

perspectivas: 
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1. Marketing Centrado em produto; 

2. Marketing voltado para o consumidor; 

3. Marketing centrado no ser humano; 

4. Marketing que combina a interação do on-line com o off-line entre empresas e 

consumidores. 

Com base a proposição do Kotler (2017) e no processo de transição 

econômica, o marketing estratégico necessita atender diferentes modalidades e 

personas, no entanto as ferramentas para este processo exige a muito mais 

flexibilidade e atitude. 

O modelo AIDA tenta explicar como funciona o comportamento humano em 

relação à aquisição de um produto ou serviço. Apesar de diversos estudiosos darem 

o crédito do Modelo AIDA a E.K.Strong por tê-lo publicado por primeira vez em sua 

obra "Theories of Selling" (Teorias de vendas) em 1925, o criador foi ST. Elmo Lewis, 

em 1898, fato confirmado pelo próprio Strong em sua obra. 

Os estágios, Atenção, Interesse, Desejo e Ação, formam uma hierarquia linear 

que os consumidores passam no processo de compra. E esta hierarquia necessita 

que haja o processo de estrutura estratégica do marketing para que proporcione 

primeiramente a Atenção, no produto, o Interesse em obter mais informações, ou 

mesmo de interagir com o processo, seguindo do Desejo e a Ação de compra, 

aquisição. É uma metodologia de percepção eficiente e ainda muito utilizado no 

ambiente organizacional. 

 

4.4 MARKETING DIGITAL 

 

O marketing estratégico na visão contemporânea alinha-se diretamente com 

o Marketing digital, para tanto este projeto terá ênfase no digital como uma estratégia 

para o aumento do faturamento da empresa. Sabe-se que está estratégia tem sido o 

fator principal para o aumento dos resultados alcançados na maioria das organizações 

concorrentes. 

De acordo com Torres (2010) “O marketing digital é o conjunto de estratégias 

de marketing e publicidade, aplicadas à Internet, e ao novo comportamento do 

consumidor quando está navegando.” 

Segundo Torres, o marketing digital pode ser representado através das seguintes 

etapas: 
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QUADRO 4 – ETAPAS DO MARKETING 

1. Defina seu público-alvo, de forma clara e específica 

2. Planeje o conteúdo 

3. Não pense em produtos ou serviços, pense em informações úteis.  

4. Aloque recursos 

5. Crie seu blog 

6. Divulgue 

7. Conteúdo útil e relevante 

8. Foco é tudo 

9. Monitore os resultados 

Fonte: TORRES Cláudio, 2010 

5 CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

A Consultoria Organizacional é o tema central deste projeto, e estará sendo 

abordada em todos os seus capítulos. 

Segundo Oliveira (2004), “Consultoria empresarial é um processo interativo 

de um agente de mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de 

auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisão, 

não tendo, entretanto, o controle direto da situação”. 

Baseando-se no conceito de Oliveira (2004), os aspectos da consultoria 

empresarial descritos de acordo com o quadro abaixo: 

 

QUADRO 5 – ESQUEMA CONSULTORIA 

Processo interativo 

 

Responsabilidade no projeto e seus resultados, sem 

controlar as decisões e implementações 

 

Agente de mudanças 
Interno   ⇒    Profissionais da empresa 
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 Externo  ⇒    Consultor empresarial 

Responsabilidade auxiliar 

 

Parceria com executivos e profissionais da empresa 

que receberá a consultoria  

Tomada de decisões 

 

Apresentação de caminhos, alternativas, informações 

sobre cada uma delas, antes e depois de tomadas. 

Não ter controle direto da 

situação 

 

Responsabilidade no projeto e seus resultados, porém 

não pode controlar as decisões e implementações 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2004 

 

A consultoria será realizada em todos os setores da empresa com ênfase em 

seu marketing estratégico e digital, e engloba todos os processos do projeto desde o 

início até o seu final, com duração de um ano. 

 

5.1 MAPEAMENTO PROCESSOS E FLUXOGRAMA 

  

 Processo consiste em um “conjunto estruturado de atividades sequenciais 

que apresentam uma relação lógica entre si, com a finalidade de atender e, 

preferencialmente, suplantar as expectativas e necessidades dos clientes internos e 

externos da empresa”. (OLIVEIRA, 2010). 

Mapear os processos trata-se de um levantamento dos detalhes que a 

empresa utiliza no seu cotidiano para que suas tarefas sejam realizadas. Diante do 

conhecimento dos processos, o mapeamento será realizado através de fluxograma 

que consiste em um gráfico que demonstra a sequência operacional do 

desenvolvimento de um processo, o qual caracteriza: o trabalho que está sendo 

realizado, o tempo necessário para sua realização, a distância percorrida pelos 

documentos, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes 

deste processo”.(COLENGHI, 2003). 

O Fluxograma de processos identifica possíveis falhas, problemas e gargalos 

existentes, podendo-se ter uma visão sistêmica da real situação em que a empresa 

está inserida, este mapeamento será realizado através dos levantamentos de 



35 
 

informações coletadas junto aos colaboradores e representada através de fluxograma 

no primeiro capítulo do projeto. 

Em conjunto com os colaboradores da empresa foi desenvolvido o fluxograma 

inicial para poder diagnosticar possíveis falhas no processo. 

 

ESQUEMA 4 – FLUXOGRAMA DE PROCESSOS 

 

Fonte: Equipe de Colaboradores CD Pisos & Distribuição 

 

5.2 ANÁLISE DE VENDAS 

 

Uma análise de vendas envolve a coleta, classificação, comparação e estudo 

dos dados de venda da empresa. Isso pode ser feito checando a evolução tempo real 

dos dados ou diversos cruzamentos possíveis e comparações com fontes de dados 

internos e externos. A análise pode ser feita para apenas um vendedor, ou alguma 

variável pode ser escolhida para analisar resultados consolidados, por exemplo, de 

territórios, produtos, clientes e assim por diante. (SEBRAE NACIONAL, 2018).  
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5.3 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

Baseando-se em Alexandre Assaf Neto e Fabiano Guasti Lima (2014), análise 

financeira tende a estudar determinado período passado de uma empresa, e à partir 

desse estudo informar o desempenho econômico e financeiro da empresa. Assim é 

possível tanto apresentar sua posição atual, quanto resultados que permitam avaliar 

os reflexos que as decisões financeiras tomadas, terão em sua rentabilidade, estrutura 

patrimonial, e liquidez. 

 

5.3.1 Demonstração Do Resultado Do Exercício (DRE) 

 

De acordo com Assaf e Lima (2014) a DRE - Demonstração do Resultado do 

Exercício tem a finalidade de apurar lucro ou prejuízo do exercício, ele engloba as 

receitas, despesas, seus ganhos e perdas. 

Para os autores, o demonstrativo engloba: 

 

QUADRO 6 – ITENS DO DEMONSTRATIVO DO RESULTADO 

Receitas 

 

Despesas 

 

Ganhos 

 

Perdas 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 

 

5.3.2 Ponto De Equilíbrio 

 

Segundo Assaf e Guasti (2014), a análise de ponto de equilíbrio é centralizada 

nas receitas de vendas, sendo assim necessárias para cobrir os custos e despesas 

que foram incluídos de um modo a produzir um resultado operacional nulo, ou seja, é 

o valor em que as receitas se igualam.  
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5.3.3 Pesquisa De Marketing 

 

Baseando-se em Malhotra (2005), pesquisa é um conjunto de técnicas e 

procedimentos e métodos destinados a obtenção de informações que não estão 

disponíveis. 

Segundo o autor, o processo de pesquisa de marketing consiste em seis 

etapas de acordo com o quadro abaixo 

 

QUADRO 7 – ETAPAS DA PESQUISA DE MARKETING 

Etapa 1: Definir o problema 

                                                                        

Etapa 2: Desenvolver uma abordagem para o problema 

                                                                        

Etapa 3: Formular um projeto de pesquisa 

                                                                        

Etapa 4: Fazer o trabalho de campo e coletar os dados 

                                                                  

Etapa 5: Preparar e analisar os dados 

                                                                  

Etapa 6: Preparar e apresentar o relatório 

Fonte: MALHOTRA, Naresh K.Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. 1. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2005. 

 

5.3.4 Pesquisa Exploratória 

 

Para Malhotra (2012), “é explorar ou examinar um problema ou situação para 

proporcionar conhecimento e compreensão. Com o objetivo de descoberta de idéias 

e esclarecimentos”.  

Como a pesquisa exploratória pode ser utilizada: 
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ESQUEMA 5 – FUNÇÕES DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 

 

Fonte: MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. 1. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2005. 

 

5.3.5 Pesquisa Qualitativa  

 

Segundo Malhotra (2005), ela não é uma pesquisa estruturada, exploratória, 

baseia-se em pequenas amostras, que proporciona insights e compreensão do 

contexto do problema.  

O objetivo da pesquisa qualitativa é captar um entendimento de razões e 

motivos básicos, tem uma abordagem direta, com discussões em grupo e entrevistas 

de profundidade, e a abordagem indireta, com técnicas projetivas feitas em 4 partes: 

técnicas de associação, técnicas de conclusão, técnicas de construção, técnicas 

expressivas. 

 

5.3.6 Pesquisa Quantitativa 

 

A pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e generalizar os 

resultados das amostras para a população de interesse. Malhotra (2005) afirma que 

ela busca evidência conclusiva, que é baseada em amostras grandes e 

representativas, aplicando-se também análise estatística. 
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5.3.7 Pesquisa Causal Experimental 

 

Para Malhotra (2005), pesquisa causal procura estabelecer a relação entre a 

causa e efeito entre variáveis em estudo, de forma prática. Normalmente usam grupos 

de controle, ou seja, amostragens nas quais as variáveis não sofrem alterações. 

Podem ser (para comparação): 

 

QUADRO 8 – PESQUISA CAUSAL EXPERIMENTAL 

Depois e sem grupo de controle 

                                                

Antes e depois sem grupo de controle 

  

Depois e com grupo de controle 

MALHOTRA, Naresh K.. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. 1. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 
 

5.3.8 Análise De Riscos 

 

Segundo Alexandre Assaf Neto e Fabiano Guasti Lima (2014), “Risco é a 

chance de perda financeira”. Os Riscos podem ser: 

 

QUADRO 9 - RISCOS 

Internos à empresa Falta de controle com os colaboradores, processos 

inapropriados, operações inseguras. 

Externos à empresa, mas 

internos à cadeia. 

Escassez nos produtos, informações não confiáveis, 

solicitações inesperadas. 

Externos à empresa Crises econômicas, Catástrofes naturais, Diferenças 

culturais. 

Fonte: Adaptado de Christopher e Peck (2004). 

 

 

6 PLANEJAMENTO DE PESQUISA  
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Neste projeto foi realizado pesquisa de satisfação com os clientes da empresa 

de acordo com os itens seguintes: 

 

6.1 OBJETIVOS 

 

Identificar os atributos importantes para a satisfação dos clientes da empresa, 

avaliar quais os atributos considerados importantes e qual a avaliação do cliente, geral 

e por assunto. 

 

6.2 METODOLOGIA 

 

Pesquisa Qualitativa: Fócus Group com 10 clientes, dia 18/10, com duração 

de duas horas em local público. O objetivo é definir/conferir quais os atributos, bem 

como obter uma primeira avaliação. 

Pesquisa quantitativa: Software profissional (Qualtrics) com respostas 

estruturadas através de Escala de Ticket (com notas de 1 a 5)  

 

6.3 ORÇAMENTO DA PESQUISA 

 

QUADRO 10 – ORÇAMENTO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

  

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 

 

6.4 RELATÓRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES CD PISOS – 

ETAPA QUANTITATIVA 
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Após a conclusão da etapa qualitativa, utilizou-se a árvore daquela etapa da 

pesquisa para a estruturação do formulário de pesquisa quantitativa, no sistema 

Qualtrics. 

Foi elaborada uma carta com as orientações sobre a pesquisa com o seu link 

no sistema, bastando clicar para acessá-lo. A carta com o link da pesquisa foi enviada 

em nome da equipe da ESIC, simultaneamente por Whatsapp e e-mail, para 200 

clientes ativos da CD Pisos & Distribuição. Posteriormente, foi enviada uma 

comunicação da CD Pisos solicitando apoio e participação na pesquisa, além de um 

incentivo em descontos, a ser sorteado entre os participantes respondentes, e 

solicitações em todos os contatos da equipe da CD. 

O resultado geral obtido pela CD Pisos é considerado bom em se tomando 

por base a Lickert. E conforme se observará, a maior nota foi atribuída a Produtos, 

enquanto a pior nota foi pontuada para Serviços: 

 

GRÁFICO 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 

 

Fonte: Pesquisa Qualtrics 2019 
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Ao se detalhar a pesquisa, analisando os subitens que compuseram o item 

Produtos, novamente a CD Pisos obteve uma nota Boa. Todavia, enquanto os Pisos, 

Revestimentos e Argamassa foram avaliados por todos os participantes da pesquisa, 

os clientes alegam desconhecer as “novas linhas” (Ferramentas, Renovadores de Ar 

e Elétrica), cujas avaliações foram realizadas por apenas 1/3 dos respondentes. 

Conforme se observa no gráfico a seguir, a maior nota foi atribuída aos Pisos 

e Argamassa, enquanto que a pior foi para Renovadores de Ar e Elétrica:  

 

 

GRÁFICO 2 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 - PRODUTOS 

 

Fonte: Pesquisa Qualtrics 

 

Detalhando o item pesquisado Serviços, justamente a pior nota obtida na 

pesquisa, saltam aos olhos algumas avaliações apenas razoáveis, destacando-se 
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orientação e treinamento, Pós-Vendas e Atualização do Expositor e dos Produtos no 

PDV: 

 

GRÁFICO 3 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 – SERVIÇOS 

PRESTADOS

  

Fonte: Pesquisa Qualtrics 

 

Talvez como decorrência de alguns aspectos da gestão da CD Pisos e até 

mesmo da menor nota em Serviços, as notas atribuídas aos Preços estão num 

patamar ligeiramente inferior à média da empresa – e indicam também uma certa 

carência de iniciativas promocionais e de divulgação da empresa: 
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GRÁFICO 4 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 – PREÇOS E 

PRAZOS  

 

Fonte: Pesquisa Qualtrics 

 

No item de pesquisa Imagem da Marca, novamente um dos mais baixos da 

pesquisa quantitativa e comentado na etapa qualitativa, se observa avaliações 

importantes para uma reflexão da CD Pisos, notadamente quanto ao material de 

divulgação no PDV e expositor – vitais às vendas: 
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GRÁFICO 5 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 – IMAGEM 

DA MARCA 

 

Fonte: Pesquisa Qualtrics 

 

A avaliação das áreas internas revela boas notas, superiores a 8, exceto 

justamente nas duas áreas mais importantes para o cliente, PDV e Comercial: 
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GRÁFICO 6 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 – ÁREAS 

INTERNAS 

 

Fonte: Pesquisa Qualtrics 

 

Talvez até pelo modelo de vendas da CD Pisos, com a reposição de 

expositores, a nota obtida para a Infraestrutura é boa, muito embora poucos a tenham 

avaliado (50% dos participantes alegam desconhecer a estrutura): 
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GRÁFICO 7 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DA CD PISOS EM 2019 - 

INFRAESTRUTURA 

 

Fonte: Pesquisa Qualtrics 

6.5 PLANO DE PESQUISA DE CLIMA DE COLABORADORES 

 

Neste projeto foi realizado pesquisa de clima com os colaboradores da 

empresa de acordo com os itens seguintes.  

 

6.6 OBJETIVOS 

 

Identificar os atributos importantes para o clima dos colaboradores dos 

clientes da empresa e avaliar quais os atributos considerados importantes e qual a 

avaliação do cliente, geral e por assunto. 
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6.7 METODOLOGIA 

 

Pesquisa Qualitativa: Fócus Group com 2 colaboradores, dia 11/10, com 

duração de até 45 minutos. O objetivo é definir/conferir quais os atributos, bem como 

obter uma primeira avaliação. 

Pesquisa quantitativa: Software profissional (Qualtrics) com respostas 

estruturadas através de Escala de Lickert (com notas de 1 a 5)  

 

6.8 ORÇAMENTO DA PESQUISA 

 

Para que a pesquisa de clima organizacional seja realizada, será necessário 

o investimento de acordo com o quadro abaixo:   

 

QUADRO 11 – ORÇAMENTO DA PESQUISA DE CLIMA DE COLABORADORES 

  

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 

 

6.9 RELATÓRIO DE PESQUISA DE CLIMA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO 

 

O relatório de clima com os colaboradores, foi realizada na empresa CD Pisos 

e teve como participantes Gerson, Mayara e três colaboradores, foi realizada em 

10/10/2019, e teve duração das 08:20 às 10:32 horas. Primeiramente, são 

apresentados os blocos de perguntas constantes no Roteiro de Pesquisa Qualitativa 

para Clima dos Colaboradores da CD Pisos e Distribuição, bem como as explicações 

ou adaptações realizadas e as respostas e interações dos participantes. Tais dados 

estão organizados por blocos de assuntos distintos, e suas respostas contém 

informações extremamente restritas e devem ser tratados com total sigilo. 



49 
 

6.9.1 Apresentação, Aquecimento E Regras 

 

A pesquisa iniciou com o moderador explicando os aspectos envolvidos na 

pesquisa: 

 

● Apresentação 

● Dois tipos de pesquisa qualitativa e quantitativa 

● A pesquisa -Regras de conduta 

● Sigilo/relatório geral 

● Autorização para gravar/fotografar 

● Apresentação dos participantes :Nome área, tempo de casa 

● Aquecimento: O que você gosta e o que não gosta de fazer na sua vida. 

● Tipo de pesquisa :Qualitativa 

● Foco: C 

● Compreender grau de satisfação. 

 

6.9.2 O Mercado De Trabalho E O Setor de Vendas De Pisos 

 

Após a etapa 1, o moderador informou estar iniciando o bloco 2 e realizou 

perguntas específicas sobre o setor, não se referindo sobre a CD Pisos. Foram feitas 

perguntas tais como: 

 

● O que está ocorrendo no mercado de pisos em geral, considerando todas as 

empresas? O que há de bom e o que há de ruim? O que piorou e o que melhorou? 

● Qual a melhor marca de empresa de pisos para o cliente: Por quê? 

● Qual a pior marca de empresa de pisos para o cliente? Por quê? 

● Qual a melhor empresa de piso para você trabalhar? Por quê? 

● Qual a pior empresa de piso para você trabalhar? Por quê? 

 

As respostas obtidas junto aos colaboradores participantes foram: 

“Queda violenta nos últimos meses, pessoal reclama, caiu as vendas, nosso setor 

adotou medidas paliativas. Temos necessidade de atender classe menores, estamos 

adiando gastos e investimentos. O setor de construção civil está recontratando, 

acreditando que virando o ano as coisas possam melhorar.” 
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“Nosso mercado está inserido dentro da construção civil e houve uma queda muito 

grande nas vendas nos últimos meses. Depois que caiu não voltou a normalizar. 

Houve meses com baixas excessivamente altas.” 

“Nosso setor não é como alimentação, as pessoas conseguem postergar sua 

necessidade. Atendemos classes C e D, que sentem mais e retraem compras.” 

“Mas é um setor que responde por grande parte da economia.” 

“Estão começando a recontratar na construção civil.” 

“Concorrência muito grande. Na região temos concorrentes diretos como Leroy Merlin, 

Ballarotti, Nichelle, muitas vezes com prazo de 3 a 6 vezes e sem juros, tornando a 

concorrência com a pequena mais difícil. Além disso eles investem pesado na 

propaganda e nos sites, tornando a marca conhecida e desejada.” 

“Querendo ou não comparam nossos preços com a Leroy Merlin ou Ballarotti.” 

“As grandes redes fazem muita propaganda. Na internet só eles aparecem.” 

“Nosso produto é caro. Agora estamos tentando entrar com preços menores.” 

“As pessoas querem material de qualidade com preços baixos” 

“A vantagem da CD é bancar o estoque para o pequeno lojista.” 

“A Nichelle faz campanhas com pisos a R$ 22,00. O nosso piso custa R$ 44,00. O 

deles é padrão de qualidade C, mas o cliente não sabe...as campanhas de venda não 

dizem isto…” 

“O cliente final não conhece A, B e C nem caco, e muitas vezes a venda é realizada 

por preço, mesmo com menor qualidade.” 

“Me preocupam as condições de crédito que as grandes revendas têm, pois o pequeno 

não pode acompanhar. Nosso cliente é o pequeno varejista…” 

“Grandes redes, Balarotti, Nichelle, Leroy Merlin, Bigolin. Cassol incomoda pouco, 

CDs Incopisos, Certitel, Floriano, Pisos Iraí.” 

“Médio porte Gasparin, Pavin Pavin, Comab, Materj” 

“Comprando de alguns concorrentes, o cliente tem a falsa impressão de que comprou 

mais barato. Porém não consideram quebras, estoques, defeitos, problemas técnicos 

e outros fatores que não existem na CD.” 

“CD não atende região central, pois ali só estão as grandes redes. Além da questão 

de logística.” 

“Caco indústria não classificava vende embala e manda não tem garantia de fábrica.” 

 



51 
 

“Os outros não tem ponta de estoque para convencer o cliente.” 

“Pior concorrente:2 Ballarotti 1 Leroy.” 

“As pessoas não vêm atrás de marca específica e sim preço.” 

 

6.9.3 O Clima Na Empresa Cd Pisos & Distribuição 

 

Após termos obtido massa crítica, quando os participantes ficam mais a 

vontade e começam a conversar animadamente entre si, iniciamos o bloco de 

pesquisas mais importante, objetivando 

 

● O que a CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO deveria fazer para que você ficasse 

100% satisfeito? 

● O que existe hoje de bom e deveria ser mantido? E o não existe e deveria ser 

incluído? 

● Que nota geral você atribui para a empresa CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO em 

termos de empresa para você trabalhar? Por quê? 

● Que nota atribui para estrutura (prédio, salas etc. parte física) da CD PISOS & 

DISTRIBUIÇÃO? Por quê? 

● Que nota atribui para chefias e áreas (Sócios, comercial, marketing, suporte, 

RH) da CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO? 

● Que nota atribui para a imagem (Site, fachada, propaganda etc.) da CD PISOS 

& DISTRIBUIÇÃO? Por quê? 

● Que nota você atribui para as condições de trabalho (clima, respeito, 

comunicação, planejamento, organização, limpeza etc.) da CD PISOS & 

DISTRIBUIÇÃO? Por quê? 

● Que nota você atribui para o RH da empresa CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO? 

Por quê? 

● Que nota você atribui para os produtos e serviços (pisos, massas) da empresa 

CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO? Por quê? 

 

Foram obtidas as seguintes respostas e comentários: 

 

“CD Pisos de bom tem a parceria, não há um tentando prejudicar o outro.” 

“Já tivemos pessoas da equipe que não se integravam” 
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“Um sempre ajudando o outro” 

“Há um comprometimento da Diretoria (Diógenes). Tem saúde e veste a camisa, 

vivencia a CD 24 horas por dia” 

“Enxugou a estrutura para se adaptar ao mercado, não correr riscos” 

“Incertezas de projeto atrapalham. Mudam. Precisamos ter mais certeza. Ex: o 

layout... Nem sabe se deu resultado e já muda novamente” 

“Tenho a sensação de que não há controle sobre os estoques, ou que se houver não 

tem quem gerencia. Não há quem fique de olho no mono, só recentemente fizemos 

isto. Parece que se alguém pegar e levar embora, ou pior, se alguém vender, cobrar, 

entregar e não devolver o dinheiro para a empresa, ninguém irá perceber…” 

“Nossa forma de atuar é muito boa. Mas há coisas novas, como internet, que parece 

que a CD pisos não está enxergando, e está ficando perigosamente para trás. Não 

podemos enxergar como concorrente somente aquelas empresas que têm CD como 

o nosso. As grandes redes vendem muito e atrapalham nossas vendas. Isto acontece 

todos os dias e parece que a CD não enxerga…” 

“Não há programação na entrega, e se há sofre mudanças o tempo todo e sem aviso 

prévio, isto atrapalha muito.” 

“Cortou benefícios (bonificação) por causa da crise. Quem não quis saiu da 

empresa…” 

“Tudo o que faz explica bem, comunica” 

“O PDV e o Administrativo estão com falta de pessoas e por isto não fica tudo 

perfeito... deveria haver mais mão de obra, mas isto requer investimento que não 

podemos fazer agora..”. 

“Nossa forma de atuar é muito boa. Mas será que não estamos perdendo outras 

chances de fazer diferente, fazer melhor, ou até mesmo vender de modo diferente?” 

“Antes eram dois na rua e um interno montando as peças. Esta perda atrapalhou 

vendas e abertura de novos clientes…” 

“Hoje o CD faz apenas manutenção, não consegue tempo para novos clientes. Hoje 

o PDV não consegue atender todos os clientes. Hoje talvez 80 dos 350 (20%) clientes 

são visitados por mês.” 

“O problema do ex responsável pelo litoral foi falta de perfil ou falta de planejamento 

e controle? Parece que contratam errado ou não gerenciam a pessoa, daí dá errado 

e desistem de tentar novamente…” 
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“Os proprietários não têm o mesmo foco e comportamento. São muito diferentes entre 

eles. As vezes fica um travando ou contrariando o outro. O problema é localizado no 

filho, que só faz o que quer, não ouve ninguém, está cheio de ideias na cabeça, mas 

não consegue desenvolver. Não assume responsabilidade de fato, não se 

compromete. Corpo presente e mente distante. Vem para a CD pensando em outras 

coisas. Hoje comanda o PDV. Atrapalha. Falta dedicação. Não se envolve nem nas 

ideias que ele propõe. Se ele assumir não haverá futuro para a empresa. Ele diz que 

no dia que assumir a diretoria tudo ficará bom... os funcionários dizem que irão embora 

neste dia.... Eu vou embora assim que ele assumir (os demais concordam).” 

 

“O Lucas vê o pai e quer ser igual, mas não tem o conhecimento e atitude, além de 

ser excessivamente teórico, inexperiente e convencido. Já disse que o dia que assumir 

irá fazer tudo diferente... deixa os colaboradores preocupados…” 

 

“Justamente o filho que não se envolve está definindo coisas até como o roteiro de 

visitas. Não avisa ninguém, não ajuda ninguém. Não conhece o negócio da empresa, 

não vai até o PDV (e se for será pior), faz tudo de última hora... Atrapalha…” 

 

“A Carol é muito dedicada. Ajuda e não atrapalha. Está envolvida. Consegue conciliar 

tudo com o trabalho. Já associa conhecimento com humildade.” 

 

“Diógenes é muito bom. Gênio, Visionário. Autodidata, gosto de ouvir. Conhece muita 

coisa. Só precisaria de alguém para fazer um filtro, alguém de confiança com quem 

ele pudesse trocar ideias, discutir as coisas antes de sair implantando. Às vezes rodeia 

demais, poderia ser mais direto.” 

 

“A empresa precisa definir sua sucessão... e contar aos funcionários para evitar o 

medo…” 

 

“Estrutura: bons recursos, mas falta espaço para estoque, manobra de caminhões, 

descarga, etc.” 

 

“A fachada e visual da empresa não estão adequados para atender aos clientes. A 

divulgação da empresa hoje é zero.” 
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“O mono, que estava parado até há 3 anos, está sendo desovado através da Tenda.” 

 

“Renan está implantando um e-commerce e parece que ninguém sabe o que é e como 

será. Será que deveria estar assim tão solto, será que não é algo importante para o 

futuro da empresa? Não temos nem mala direta para os clientes, absurdo…” 

 

“Imagem da CD é desconhecida. Há muito pouca divulgação. Alta qualidade, selos 

verdes, mas é uma ilustre desconhecida. Não sei por que não divulgam mais…” 

 

“Integração de novos colaboradores não havia. Josiane e Contador fazem o RH. Não 

há problemas.” 

 

“Produtos e serviços: sempre há muita coisa quebrada, normalmente no meio do 

pallet, onde não há como conferir. E as fábricas não aceitam trocas após a entrega…” 

 

NOTAS: 

Instalações e Recursos: 8,5 / 9,0 e 9,0 

Chefias: 5,0 / 5,0 e 7,0 

Produtos e Serviços: 7,5 / 10 e 10 

Imagem da Marca: 5,0 / 7,0 e 5,0 

Ambiente e condições de trabalho: 7,0 / 8,0 e 8,0 

Recursos Humanos: 8,0 / 9,0 e 9,0 

 

Recados ao Diógenes: 

- Agradeço muito por tudo, nunca tive nada contra você, continue assim. Conte com a 

minha força para fazer a empresa crescer. 

 

- Continue sendo a mesma pessoa sempre. Parceiro 

- Deixei de ver o meu sonho pessoal por causa da sua sinceridade e do seu sonho... 

 

6.9.4 Estrutura Árvore de Pesquisa de Clima da CD Pisos & Distribuição  

 

ESQUEMA 6 – ÁRVORE DE CLIMA ORGANIZACIONAL 



55 
 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 
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6.9.5 Formulário De Pesquisa De Clima Da Cd Pisos & Distribuição 

 

QUADRO 12 – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE CLIMA 

 

 Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2019 
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7 DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO 

 

Como a ênfase deste projeto é marketing digital, foi realizado o Diagnóstico 

de Marketing Digital da empresa CD Pisos & Distribuição, com o propósito de 

identificar as melhorias necessárias.    

No diagnóstico foram selecionadas palavras diretamente ligadas ao ramo 

empresarial que a CD Pisos & Distribuição está inserida e ao analisar o 

Ranqueamento das palavras chaves selecionadas constatou-se que:  

Ao consultar as palavras “CD pisos” a empresa aparece na primeira posição 

da primeira página, e nas demais posições aparece como site de catálogo e guias de 

produtos. (Figura 4) 

Ao consultar a palavra “Pisos”, a primeira posição é ocupada pela concorrente 

não direta, Telhanorte, o site da CD Pisos aparece na primeira posição da 5a página. 

(Figura 5) 

Ao consultar as palavras “Pisos Curitiba”, o site CD Pisos não aparece nas 

buscas levando em consideração as 5 primeiras páginas.  

Ao consultar as palavras “Distribuição de Pisos”, aparece na primeira posição 

da primeira página, após o google maps, onde também aparece na primeira posição, 

seguido pelo concorrente não direto Cassol. (Figura 6) 

Ao consultar a palavra “Argamassa”, o site da CD Pisos não aparece nas 4 

primeiras páginas. (Figura 7)  

 

      FIGURA 4 – CD PISOS                                    FIGURA 5 - PISOS  

      

 

 

    FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO DE PISOS            FIGURA 7 - ARGAMASSA     
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Ao acessar o site da CD Pisos & Distribuição na busca regional, o mesmo se 

manteve na primeira posição da primeira página, e também no Google My Business 

(Maps, Street View).  

Acessando as palavras “Distribuição de pisos em Curitiba” na busca regional, 

o site se manteve na primeira posição da primeira página, após o google maps.(Figura 

8) 

Ao consultar a palavra “Comprar Pisos”, não aparece em nenhuma das 5 

primeiras páginas. O concorrente não direto CeC está na primeira posição da primeira 

página. (Figura 9) 

 

FIGURA 8 – DISTRIBUIÇÃO DE PISOS EM 

CURITIBA                                                                FIGURA 9 - COMPRAR PISOS 

      

 

Ao analisar algumas das concorrências, as empresas Certitel, Incopisos, 

Ponto de Pisos não possuem publicidade digital. 

O site da empresa CD Pisos, não apresenta nenhuma tentativa de contato ou oferta. 

(Figura 10). Também não houve tentativas de chamadas ou ofertas nas buscas 

posteriores. 

 

FIGURA 10 – Site CD Pisos (Home)                  FIGURA 11 - Site CD PISOS (Produtos) 
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O CMS ou Sistema de Gerenciamento de conteúdo, utiliza a versão 

Wordpress, Linguagem PHP, com o sistema Padrão.  

O site é parcialmente responsivo, pois corta a logomarca quando a página é 

reduzida. Contém poucos links quebrados, totalizando 5 de 1929 links. 

A usabilidade e velocidade do site da empresa nos mostrou que é lento: em 

4,4 segundos. O título das páginas corresponde ao conteúdo do site e o título das 

páginas internas corresponde exatamente aos títulos que estão nos subitens no site, 

descrevem os produtos de forma objetiva, bem como seus parceiros. (Figura 12). 

Não há blog e nem parte para curiosidades ou atualizações importantes, tais como 

lançamento de produtos e promoções. 

No site existe a home com produtos, seus subitens e as respectivas marcas 

que a CD Pisos representa.  

A home está como não segura, ou seja, isso faz com que o usuário se sinta 

inseguro para efetuar alguma compra ou até mesmo pode duvidar da existência do 

mesmo.  

 

 FIGURA 12 - SITE CD PISOS (TÍTULO)           FIGURA 13 - SITE CD PISOS (HOME) 

      

 

A home possui um carrossel de imagens. As imagens são de banco de 

imagens, mas se referem ao ramo ofertado, são clicáveis e correspondem aos 

produtos especificados, apresenta o campo de produtos e serviços com ícones e a 

descrição dos mesmos logo abaixo. (Figura 14) 
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O site não é explorado de forma satisfatória e agradável, porém é um grande 

catálogo virtual com as informações básicas necessárias para a consulta dos mesmos 

o site transmite algo clean e agradável aos olhos, não é pesado e nem feio 

esteticamente e os banners são estáticos, mas se movem ao passar o mouse.(Figura 

14) 

FIGURA 14 - SITE CD PISOS                                           FIGURA 15 - SITE CD PISOS  

(CARROSSEL DE IMAGENS)                                           (PRODUTOS E SERVIÇOS) 

                         

 

A barra de ferramentas é extremamente clean, faz o uso correto do drope 

down, possui Omni Chat, e contatos não são clicáveis, tampouco os telefones. 

Possui Facebook ativo, porém desatualizado. (Figura 16 e 17) 

No site as informações são fáceis de localizar, porém não é um site que 

estimule a venda via “compre aqui”, ou “clique aqui e descubra as promoções”. 

Na opção de contato, são vistos via WhatsApp pelo omnichat o atendimento 

é fácil ao clicar no link do WhatsApp. No rodapé existe apenas a informação de 

contato, e o ícone da mídia social ativa. 

 

 FIGURA 16 - SITE CD PISOS  

(BARRA DE FERRAMENTA)                     FIGURA 17 - SITE CD PISOS (OMNI CHAT) 

               

 

Ao analisar o conteúdo podemos observar que há em todas as abas todos os 

produtos, informações sobre os mesmos e sobre os parceiros. 
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No Fale Conosco há um campo para preencher e deixar os dados para contato 

posterior. (Figura 18 ) 

 

 FIGURA 18 - SITE CD PISOS (CONTATO)   FIGURA 19 - SITES CD PISOS 

(PRODUTOS) 

                 

 

No campo Trabalhe Conosco há uma forma de captação de currículo, e o 

mesmo pode ser preenchido ou anexado. Não há blog ou publicidade de notícias. 

(Figura 20) 

 

FIGURA 20 - SITE CD PISOS (TRABALHE CONOSCO) 

  

 

O Facebook possui 236 seguidores, e 235 curtidas, não é uma página com 

público significativo, porém pode ser feito um trabalho de divulgação e a ascensão do 

mesmo. Ao entrar na página não sobe o pop up para contato e interação com o púbico 

para retirada de dúvidas. São postados conteúdos significativos sobre a empresa e 

divulgação dos produtos, há também telefone de contato e link para o site. (Figura 21) 

A identidade visual do facebook não está relacionada com a imagem do site, apenas 

a logo. A última publicação foi feita em 15/03/2018 (Figura 23), e não está integrada 

com outras mídias sociais. Os clientes não interagem com as publicações e há apenas 

3 recomendações. 

Existe a necessidade de atualização das mídias sociais e integração das 

mesmas com urgência, pois isso alavancará as vendas e aumentará a participação e 
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engajamento no Google. No Facebook não há análises negativas, apenas positivas 

(Figura 24) 

 

FIGURA 21 – FACEBOOK CD PISOS (POP UP)  FIGURA 22 – FACEBOOK CD PISOS                               

(SOBRE) 

           

 

FIGURA 23 - FACEBOOK CD PISOS                      FIGURA 24 – FACEBOOK CD PISOS 

(AVALIAÇÃO) 

        

 

Não há Google My Business, mas a empresa aparece na pesquisa orgânica 

ao digitar CD PISOS. Também aparece no maps, e com qualificações positivas. 

(Figura 25). Não existem citações no Reclame Aqui. (Figura 26) 

 

   FIGURA 25 – PESQUISA ORGÂNICA              FIGURA 26 – SITE RECLAME AQUI 
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8 EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

8.1 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Na primeira etapa deste projeto, ao realizar a pesquisa de satisfação dos 

clientes, pode-se observar a necessidade emergente de melhorias em diversos 

setores que envolvem diretamente o marketing empresarial, onde as respostas da 

pesquisa de satisfação com clientes obtiveram as notas mais baixas. Portanto as 

ações propostas concentraram-se na identidade da marca, na sua divulgação para 

seus clientes, na promoção da venda (PDV), na apresentação do prédio da empresa, 

englobando a apresentação interna dos colaboradores e divulgação de ações de 

marketing interno e externo.  

Baseando-se nos déficits destacados concentra-se a proposta, visando 

melhorias onde obteve-se as notas mais críticas, tratam-se de simulações para um 

desenvolvimento de estratégia de marketing que enfatize a marca, passe ao cliente a 

informação de que a empresa possui uma identidade e traga confiabilidade para seu 

cliente em potencial.  

O Desenvolvimento do site, com atualizações e informações necessárias aos 

clientes, vinculado às redes sociais da empresa com assuntos pertinentes ao setor e 

muitas novidades, traz a proposta de inovação em marketing digital. 

A reestruturação e identificação da empresa em sua fachada promove as 

inovações em marketing estratégico, assim como o setor de PDV com nova 

apresentação e repaginação. 

As inovações propostas foram estudadas levando em consideração a 

concorrência e as possibilidades de implantação para a prospecção de novos clientes 

e fidelização dos mesmos que a empresa já possui. Foram desenvolvidas baseando-

se nas necessidades identificadas no decorrer deste projeto.  

 

8.2 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE 

 

O desenvolvimento da proposta tem como Responser, ou seja a responsável 

por acompanhar a implementação da proposta a Gerente administrativa Ana Carolina. 

Os riscos que envolvem essa proposta são basicamente ligados a três fatores, 

sendo eles: 
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1) Risco de implementação - envolvem todos os custos, que a empresa terá que 

disponibilizar para que possa obter resultados significativos voltados ao marketing 

digital da empresa. 

2) Riscos de ações - envolvem as ações propostas de marketing para a obtenção de 

melhorias nos pontos falhos levantados pela pesquisa de satisfação. 

3) Riscos de viabilidade das propostas - envolvem a proposta como um todo, se ela 

será executável e trará os resultados esperados. 

Levando em consideração os riscos citados acima e também considerando a 

concorrência, a simulação de proposta de melhoria torna-se imensamente viável, suas 

ideias são usuais a concorrência do segmento e trazem resultados positivos, são 

ações estudadas e com bom histórico de acertos, e assim proporcionam à empresa a 

possibilidade de  atender ao padrão de qualidade do mercado. 

 

8.3 PLANO DE SIMULAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Neste projeto as propostas envolvem as ações para o desenvolvimento do 

marketing estratégico da empresa, com foco no marketing digital trazendo inovações 

para o site e redes sociais da empresa, uma idéia voltada para o mercado em que 

atua com base na concorrência e diretamente ligado aos pontos deficitários que foram 

identificados neste projeto e existem na empresa, a idéia principal das ações é o 

aumento da visibilidade da empresa em todos os seus âmbitos, visando benefícios a 

comunicação empresarial interna e externa. 

Por se tratar de uma empresa consolidada no mercado de distribuição, a 

necessidade da utilização de conteúdos voltados para o público alvo fortalece a marca 

e como seu resultado, o alcance muito maior de leads. 

As ações citadas abaixo  estão diretamente ligadas ao marketing estratégico 

e digital, como falado anteriormente, as propostas vão desde a elaboração e 

construção do material até a implementação e o acompanhamento dos resultados, 

levando em consideração a viabilidade das ações realizadas na concorrência.   

 

❖ Reestruturação da fachada da empresa; 

❖ Uniformização dos colaboradores; 
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❖ Identificação da frota da empresa; 

❖ Atualizações no site da empresa; 

❖ Repaginação e integração das redes sociais; 

❖ Criação de calendário de postagens; 

❖ Fornecer conteúdo nas mídias sociais da empresa;  

❖ Criação de anúncios personalizados para o público alvo; 

❖ Convites e postagens sobre feiras e eventos do setor; 

❖ Mesclar ações do marketing online e offline; 

❖ Envio de emails marketing; 

❖ Considerar a estratégia de gifting, brindes para fidelizar a marca; 

❖ Lançamento de campanhas e ações promocionais para impulsionar as vendas; 

❖ Ações de inovação do PDV e treinamento do responsável; 

❖ Treinamento para os clientes sobre práticas de como vender mais os produtos 

ofertados pela empresa; 

 

As ações citadas acima foram desenvolvidas de acordo com as análises dos 

resultados das pesquisas de satisfação concluídas com os clientes e com os 

colaboradores. As ações estão diretamente ligadas ao marketing da empresa, visando 

benefícios e melhorias na comunicação da empresa com relação a seus clientes, 

fornecedores e colaboradores, medidas pensadas para o alcance de clientes que 

buscam a parceria com a empresa e aquisição de seus produtos e serviços, não 

esquecendo dos seus colaboradores que terão conhecimento sobre os produtos e 

serviços ofertados, podendo assim oferecer um melhor atendimento aos clientes e 

uma satisfação em trabalhar na empresa CD Pisos & Distribuição. 

 

8.4 PLANO DE CONTINGÊNCIA  

 

Diante das ações propostas faz-se necessária a elaboração de um plano de 

continuidade considerando que todas as propostas desenvolvidas neste projeto estão 

relacionadas ao marketing, às vendas e à captação de leads, optamos como 

alternativa, entrar com maior engajamento nas redes sociais, propondo uma mudança 

de linguagem para os clientes e uma maior abordagem virtual, transformando o site, 
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que hoje é um site institucional sem cunho de venda, em um site que seja mais atrativo 

e direcionado para a compra e divulgação de lançamentos, novidades, curiosidades 

da área e atendimento virtual. 

Um Site com propostas para os público B2B e B2C, com tabelas diferenciadas 

dentro de uma plataforma de negócios apresentada, encaixando-se assim no mercado 

contemporâneo. 

Contudo, em meio ao desenvolvimento e realização deste projeto, nos 

deparamos com os efeitos e os problemas do COVID-19 que acarretaram diretamente 

a aplicação de fato da pesquisa, onde muitas das propostas desenhadas não foram 

possíveis de serem colocadas em prática, porém diante de todo o conhecimento 

adquirido no curso de Gestão Comercial da ESIC e com a orientação da nossa Mestre 

Elisabeth, acreditamos que esse caminho da inovação e implantação do e-commerce, 

juntamente com as ações de televendas, PDV e a repaginação da CD Pisos & 

Distribuição, farão com que a empresa seja destacada das demais do ramo, 

aumentando assim o seu faturamento.  

 

8.5 SIMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Considerando o fator COVID-19 que ocasionou uma paralisação geral no 

mundo todo, e inviabilizou a implantação da maioria das ações propostas, entretanto, 

o mesmo não nos impediu de realizarmos simulações, sendo elas desenvolvidas de 

acordo com sua viabilidade, realidade da empresa e do cenário atual de pandemia.  

Conforme a situação proposta, as simulações seguem para a implantação de acordo 

com as simulações abaixo: 

 

8.5.1 Reestruturação da fachada da empresa 

 

Com uma boa localização e um barracão amplo e com boa visibilidade, a 

empresa não possui uma fachada agradável e que possa ser identificada facilmente, 

por isso a proposta de melhoria está na ação de identificar com a logo da empresa a 

sua fachada de acordo com a Fotografia 27, assim como a promoção de seus produtos 

e serviços, pois a mesma possui um amplo portão de entrada, com estacionamento 

próprio. 
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   FOTOGRAFIA 7 - FACHADA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO                         

   

    Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

FOTOGRAFIA 8 - ESTACIONAMENTO CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.2 Uniformização dos colaboradores 

 

A empresa não possui uma vestimenta personalizada da empresa, essa 

identificação traz uma impressão de empresa organizada e consolidada, uma 

segurança para seus clientes e também para seus colaboradores. Esta ação consiste 

em uniformizar a sua equipe com identificação da empresa e dos seus colaboradores. 

 

 

 

 

 

 



68 
 

FOTOGRAFIA 9 - UNIFORME CAMISETA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO    

     

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020                  

 

FOTOGRAFIA 10 - UNIFORME JAQUETA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.3 Identificação da Frota da empresa 

 

Os veículos da empresa não possuem identificação, portanto essa ação se 

torna importante pois identifica a empresa e divulga a marca, reforçando a imagem.  

 



69 
 

FOTOGRAFIA 11 - FROTA CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 
Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.4 Atualizações no site da empresa 

 

Primeiramente desenvolvemos ação do site pensando em viabilizar a 

utilização do que já existia, porém como a proposta engloba uma inovação com a 

implementação do e-commerce e uma visão mais voltada para a comercialização dos 

produtos e serviços da empresa, optamos pela elaboração de um novo site com as 

características necessárias para o desenvolvimento do e-commerce. 

 

FIGURA 27 - SITE NOVO CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO                                    
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FIGURA 28 - SITE NOVO CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 

 

No site, houve a preocupação de gerar o engajamento do público-alvo com as 

informações da empresa, dentre as quais no modelo AIDA, temos a Atenção no 

aspecto de mostrar que temos a oportunidade de inovação, usando as personas, cada 

uma das suas características e sempre mostrando ao consumidor uma linguagem 

criativa com conteúdos via email marketing, posts em redes sociais e dessa forma 

fortalecendo a marca. 

Após conseguirmos a atenção do cliente, temos o cuidado de despertar o 

Interesse dele em conhecer todos os produtos. Nessa hora é fundamental estar em 

acordo com as personas que foram criadas e cuidar das dores e anseios delas, nesse 

momento podemos usar o blog com uma chamada mais enfática, tendo contudo o 

cuidado de compreender o problema e trazer a solução através da postagem. Por 

exemplo: Você cansou de ter sempre esse tom de cerâmica em sua calçada, que tal 

modificar isso, você mesmo? Utilizando também a linguagem do "faça você mesmo" 

e nesse momento é que devemos manter ele envolvido a ponto de criar a necessidade 

de compra. O objeto do Desejo, e nesse momento é a hora de comparar cores, 

produtos, verificar os variados preços e concorrentes. A etapa do desejo no modelo 

Aida, é o ponto crucial da venda, é o que definirá se ele leva ou não o produto para 

casa. É nessa hora que entra a necessidade de mostrar todas as vantagens em 

comprar com a Cd Pisos & Distribuição, é o momento do diferencial, de ser o melhor 
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atendimento, de ter o melhor produto e mostrar que sim, é a melhor marca e loja para 

ele comprar. E que com isso, ele estará levando algo de valor agregado, como por 

exemplo as promoções e ofertas que serão aos olhos dele, imperdíveis. A última etapa 

é a Ação, que por si, só já diz tudo, o ato de compra,se todas as etapas anteriores 

foram pensadas e feitas de forma correta, essa é fechada harmonicamente e sozinha, 

é onde o desejo é transformado em realização para o cliente e resultado para a Cd 

Pisos & Distribuição, independente disso, nunca podemos limitar o cliente. A 

fidelização de cliente vem com o resultado de todos os passos acima feitos de forma 

assertiva e contínua. O resultado disso é sempre o retorno do cliente e a indicação de 

outros e esse ciclo se repete. 

 

8.5.5 Repaginação e integração das redes sociais 

 

As redes sociais da empresa estavam desatualizadas e identificamos que as 

últimas atualizações existentes não traziam informações relevantes para o aumento 

da comercialização dos produtos e serviços ofertados, o fato das redes sociais não 

estarem atualizadas e não serem interligadas entre si  e com as características 

pertinentes a cada uma, as mesmas traziam uma visão de empresa fechada ou 

inexistente. A ação proposta nesse sentido foi trazer atualizações pertinentes e com 

uma linguagem mais ampla que possa abordar seus clientes B2B e B2C. As 

atualizações serão de forma sincronizada e interligadas entre si, com postagens de 

promoções, sugestões, novidades e conteúdos elaborados para levar aos clientes 

informações importantes. 

Iniciando pela página do Facebook da empresa, onde realizamos uma 

reestilizada na capa e no perfil, com um ar de inovação, porém não esquecemos de 

fortalecer a marca e enfatizar os produtos e serviços ofertados. 

A reestruturação no site, com uma possível mudança para vendas B2C, é 

importante para aumentar o incremento de vendas, porém o que diretamente vai 

impactar e em um curto período serão as campanhas em redes sociais, e o blog, além 

da sugestão do faça você mesmo. Isso tudo trará para a CD Pisos uma visibilidade 

que antes não tinha, pois não se dava a devida importância. 
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FIGURA 29 - FACEBOOK NOVO CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO 

 

 

No Instagram da empresa as ações de simulação seguem com a implantação 

da interligação da identidade da marca outras redes sociais da empresa. Nesta rede 

social optou-se pela valorização das imagens. 

 

FIGURA 30 - INSTAGRAM NOVO CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO
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Para a plataforma YouTube as ações partem de postagens de postagens, com 

vídeos promocionais e  tutoriais que demonstram aos clientes e consumidores, 

informações sobre a marca da empresa, os produtos e os serviços que ela presta, 

contudo com uma linguagem mais informal, com vídeos em forma de tutoriais de como 

fazer melhorias em casa ou em sua empresa com os produtos ofertados, situações 

do dia a dia que vinculadas com a marca e os produtos da empresa levam ao cliente 

e ao consumidor idéias para colocar a mão na massa ou seja o famoso “Faça você 

mesmo” não esquecendo de fortalecer a marca e seus produtos. 

 

FIGURA 31 - YOUTUBE NOVO CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO 

 

 

8.5.6 Criação de calendário de postagens 

 

QUADRO 13 - CALENDÁRIO DE POSTAGEM 

FACEBOOK INSTAGRAM BLOG LINKEDIN 

3 VEZES NA 

SEMANA, COMO 

SUGESTÃO 

DAMOS  

SEGUNDAS, 

QUARTAS E 

SEXTAS FEIRAS 

2 VEZES NA 

SEMANA, COMO 

SUGESTÃO 

DAMOS TERÇAS E 

QUINTAS FEIRAS 

O IDEAL É QUE 

SEJA UM 

ASSUNTO POR 

MÊS , 

DESENVOLVIDO 

EM 2 VEZES NO 

MÊS. 

SEMPRE QUE 

HOUVER 

NECESSIDADE DE 

CAPTAR MÃO DE 

OBRA, PARA 

DIVULGAR FEIRAS 

E OFERTAS DE 

VAGAS. 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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8.5.7 Fornecer conteúdo nas mídias sociais da empresa 

 

Seguindo o cronograma de postagens elaborado pela equipe, os conteúdos 

serão de cunho informativo, contendo muitas novidades sobre o setor e sobre os 

produtos ofertados, opções com banners de promoções, curiosidades e eventos.  

 

FIGURA 32 - INFORMATIVO 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.8 Criação de anúncios personalizados para o público alvo 

 

A elaboração de anúncios para o alcance do público alvo da empresa será 

disparado em suas redes sociais com a finalidade da prospecção de leads. Terão 

como alvo os conteúdos separados de acordo com o objetivo de alcance, uma vez 

que temos como público alvo, empresas do ramo da construção civil, revenda e 

consumidores finais. 
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FIGURA 33 - ANÚNCIO REVENDA       FIGURA 34 - ANÚNCIO CONSTRUÇÃO CIVIL 

                    

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020                    Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

FIGURA 35 - ANÚNCIO CLIENTE FINAL 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.9 Convites e postagens sobre feiras e eventos do setor 

 

A elaboração de convites e postagem sobre feiras e eventos do setor, torna a 

página referenciada e conhecida no meio, proporciona o alcance do público alvo, o 

fortalecimento da imagem da marca e sua divulgação.  
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FIGURA 36 - ANÚNCIO EVENTO 

 

 Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.10 Mesclar ações do marketing online e offline 

 

O fato de realizar as campanhas de marketing online e offline integradas é de  

fundamental importância para atingir melhores resultados no engajamento de redes 

sociais e marca da empresa, e o motivo é muito simples, a internet auxilia na 

divulgação de uma campanha digital, a campanha offline podem ser feita nos pontos 

de venda, feiras ou qualquer tipo de evento que a empresa participe. Cada uma das 

ações de estratégia, online e offline, não só podem como devem se conversar entre 

si. Para uma estratégia completa, é preciso colocar em prática um planejamento em 

que as duas linhas, online e offline tenham haver uma com a outra, pois se elas não 

estiverem seguindo na mesma direção e mostrando a mesma ideia e conceito, o 

resultado será uma campanha confusa e sem resultados satisfatórios.  

Existem inúmeras vantagens de se pensar em estratégias de marketing online 

e offline uma delas é para estar mais próximo ao cliente, fará com que sua marca, seu  

serviço ou produto seja lembrado em diversos momentos, no dia a dia  pode ser no 

outdoor ,no PDV, em um canal seja ele jornal ou revista, vendo um programa na  TV 
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ou acessar as redes sociais, ou internet através do remarketing. Independente da 

mídia online ganhar cada vez mais espaço, ainda existem pessoas que não se 

encontram no espaço da internet e preferem o bom e velho papel na troca de cartão 

e folder. 

Para as mídias diferentes, existem necessidades de linguagens diferentes, 

porém o foco é atrair um novo público, e chamar a atenção daquele que já possui na 

carteira do relacionamento comercial. 

Um exemplo seria o uso de memes, emoticons e outras composições de 

elementos que dentro do  virtual podem atrair com bom humor a atenção de quem não 

está inserido dentro do online e a partir de então, começar a se interessar, pois a sua 

empresa estará mostrando uma interatividade dos dois mundos.  

As vantagens do marketing on é que ele oportunidades de mensurar todos os 

seus resultados da estratégia, fazendo com que consiga identificar se sua estratégia 

está ou não sendo bem empregada. Quando a integração das ações dos dois mundos 

ocorrem em diversos tipos de canais, esse fator possibilita aproveitar tudo nas 

campanhas offline, baseando-se nas participações de engajamento das redes sociais.  

O importante é analisar sempre com o olhar questionador e sempre ter em mente que, 

toda campanha tem que ter começo, meio e fim, deve ser levado em consideração e 

aqui é um ponto muito importante na defesa deste set up, o que havia antes da 

campanha no FACEBOOK? Quantas curtidas? Comentários? E o que aconteceu 

depois da campanha? teve algum aumento? compartilhamentos a mais? (então 

entende-se que houve sucesso). 

Existia blog? Não? Vamos Implantar e medir os acessos, os assuntos deverão 

ser relevantes ao seu nicho de mercado. E o mais importante quantos seguidores você 

obteve nesse período?  

A união de  estratégias de mídias on e off , devem sempre estar em comum 

acordo e em sinergia, buscando um  jeito de se comunicar diferente e com uma 

linguagem que cada um dos seus clientes possam compreender mesmo que isso 

signifique se adaptar e se reinventar, comunicar é estar sempre em constante 

mudança. 

 

8.5.11 Envio de emails marketing 
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A utilização do envio de email marketing é importante principalmente na 

geração de conteúdo com ponto focal de um determinado produto ou conteúdo e 

distribuir para o seu público através de um determinado período e criando também um 

fluxo para isso. O objetivo deste fluxo é fazer com que o cliente entenda que seu 

produto ou serviço, é uma necessidade (criando nele a mesma) até a busca dele pela 

compra. 

 

8.5.12 Considerar a estratégia de gifting 

 

A ação de ofertar presentes ou mimos para seus consumidores fiéis é 

historicamente comprovado, as empresas e organizações se utilizavam dessa técnica 

para estabelecer a relação de confiança com seus clientes, levar um brinde, presente 

ou mimo de um lugar interessante, para amigos, colegas de trabalho ou parceiros da 

vida demonstra para seu cliente ou comprador que ele é único, estreita os laços entre 

fornecedor e comprador, lembrando sempre que, deve conter a sua marca, e fazer 

com que seu nome esteja sempre presente na mesa, na caneta, no pen drive que ele 

utiliza no dia a dia. O intuito do gifting é tão somente reforçar a identidade comercial 

da sua empresa. 

FOTOGRAFIA 12 - BRINDE CALENDÁRIO  FOTOGRAFIA 13 - BRINDE KIT CHURRASCO 

            

  Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020                           Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.13 Lançamento de campanhas e ações promocionais para impulsionar as 

vendas 

 

A elaboração de campanhas promocionais e ações para impulsionar as 

vendas ou o giro de determinados produtos possuem uma grande importância, pois 
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incentiva as vendas direcionadas e evita que produtos fiquem obsoletos no estoque, 

faz com que todos os produtos tenham giro e sejam divulgados para conhecimentos 

dos clientes. 

FIGURA 37 - ANÚNCIO PROMOÇÃO 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

8.5.14 Ações de inovação do PDV e treinamento do seu responsável 

 

O PDV da empresa foi o responsável pela menor nota na pesquisa de 

satisfação com os clientes, por isso obteve uma atenção maior quanto às ações de 

inovação, começando pelo treinamento que o responsável pelo setor de PDV terá, 

com informações sobre os produtos, e promoções, com a finalidade de melhoria no 

atendimento aos clientes e divulgação dos produtos.  

Ainda como parte das ações que envolvem o PDV, desenvolvemos um 

expositor com um novo desing, considerando a estética e funcionalidade do mesmo, 

com foco no espaço disponível nos clientes parceiros e na facilidade do transporte de 

um ambiente para o outro, por conta das rodinhas que possui. A confecção deste 

expositor em ferro conta com uma estrutura leve, visando que o seu peso seja 

somente composto pelo peso do produto exposto. Conta ainda com uma estrutura de 

fácil montagem e com custo viável para a empresa. 
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FIGURA 38 - NOVO EXPOSITOR PDV CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

A empresa conta com um veículo disponível para o PDV, contudo o mesmo 

não possui identificação portanto a proposta de ação será em organizar o veículo em 

seu interior deixando especificado os jogos de amostras que deve conter e realizar a 

identificação com a logo da empresa. 

 

FOTOGRAFIA 14 - VEÍCULO PDV CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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8.5.15 Treinamento para os clientes sobre práticas de como vender mais os 

produtos ofertados pela empresa 

 

Desenvolvido visando a formação de profissionais do setor de vendas de 

materiais de construção, onde foi identificado uma carência de conhecimento 

deixando claro a necessidade de uma formação continuada a esse profissional, com 

um objetivo comum, atingir o maior grau de preparo desses profissionais a fim de 

alavancar as vendas.  

Trata-se de um esforço conjunto entre a CD Pisos e Distribuição e suas 

indústrias parceiras para levar às revendas de materiais de construção treinamento e 

assessoria aos profissionais de vendas lojistas com objetivo de dotá-los dos 

conhecimentos e práticas necessários para bem apresentar os produtos, melhorando 

a qualidade do atendimento aos clientes finais e fidelizando as vendas dos produtos 

ofertados ao mercado pela CD Pisos & Distribuição e suas indústrias parceiras. 

A segunda fase do projeto contemplará o treinamento e assessoria aos 

profissionais que trabalham na construção civil, notadamente pedreiros e mestres-de-

obras. 
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FIGURA 39 - CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO TREINAMENTO

 

Fonte: CEFAS Formação e Assessoria, 2020 

 

   8.6 SETUP MARKETING DIGITAL 

 

O processo de setup é o nome que geralmente é dado para os primeiros trinta 

dias do cliente dentro de uma agência de publicidade, é o momento de estudo e 

pesquisa, todas as fases, envolvem não só entender o cliente, mas também o 
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mercado, o momento em que ele se encontra no mesmo, as suas forças, as suas 

fraquezas, enfim fazer um estudo bem completo da marca, para que ao final do 

período do setup possa ser desenvolvido um estudo bem completo e assertivo, em 

todos os canais. O processo começa com a entrevista de marketing, onde o time 

conversa com o cliente com o intuito de entender melhor quais são suas expectativas, 

necessidades, dúvidas, entender a marca, como ele vê sua marca, o que ele espera 

dela, o que ele gostaria de melhorar, ou o que ele quer tirar. É de fato ter a visão pelo 

olhar do cliente. 

Os demais dias do setup acontecem em fases internas, é quando todos os 

setores se reúnem: social, conteúdo, mídia, planejamento, criação, seo, enfim todos 

os setores envolvidos na conta, conversam e definem as estratégias para conseguir 

alcançar os objetivos do cliente. Ao final do período, de normalmente 30 dias, é feito 

novamente uma reunião com o cliente e time ,onde esse plano de comunicação é 

mostrado de forma assertiva e o cliente valida se é ou não o que ele gostaria para sua 

marca  e com a validação é dado início ao processo de campanha, do mesmo, o que 

geralmente é chamado de kick off. 

A empresa segue uma linha conservadora e tradicional, porém acreditamos e 

defendemos que algumas mudanças na cultura e na leitura do site são essenciais 

para alavancar as vendas e fortalecer a marca. 

 

FIGURA 40 - SETUP PAUTA

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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Ser a longo prazo reconhecida como a maior empresa distribuidora de Pisos 

e Porcelanatos, em Curitiba e Região metropolitana. E online para o Brasil. Com uma 

linguagem ampla e direcionada para personas específicas, a nossa opção é levar o 

público que acompanha a CD Pisos a ter uma leitura mais diversificada da empresa. 

 

FIGURA 41 - SETUP PERSONAS

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Com as 4 personas distintas a linguagem pode ser ampla e atingir um público 

maior.  

Na Figura Conceito, tratamos como oportunidade ser a empresa que tem todo 

o material para acabamento necessário possa ser adquirido no mesmo local e ter a 

praticidade de ter profissionais de primeira linha indicados pela CD Pisos. 
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FIGURA 42 - SETUP CONCEITO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Transmitir acima de tudo confiança, paixão e qualidade de primeira, tendo 

como opção as variedades e explorar melhor isso com os atributos, linguagem e 

características que mantiveram a CD Pisos todos esses anos com as portas abertas. 

 

FIGURA 43 - SETUP CAMPANHA

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020   
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A Campanha Antenados nas Reformas, tem como intuito estimular a reforma 

de pisos em geral, cozinhas, banheiros, quartos, salas, enfim, mostrando a praticidade 

de poder fazer isso com um custo benefício bom e de valor agregado que irá deixar o 

imóvel com um ar de repaginado. A campanha tem também como objetivo trazer a 

memória a marca CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO (branding). 

Filme 1- é a opção do DIY do Inglês - DO IT YOURSELF - FAÇA VOCÊ 

MESMO.  

No vídeo propomos algo simples que pode ser feito em casa pela (o) cliente, 

pode ser a reforma de um espelho, um tampo de mesa com sobras de azulejo e 

argamassa (fortalecendo assim os demais tipos de produtos que são distribuídos) 

 

FIGURA 44 - SETUP CAMPANHA

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

 

A proposta de um segundo filme é de uma reforma de parede, ou um detalhe 

na mesma. Aproveitando a oportunidade de muitos em casa e sem ter o que fazer na 

quarentena, a opção de faça você mesmo vem de forma oportuna trazer, uma 

comunicação mais direcionada e que fará com que o cliente sinta necessidade de ter 

a mudança em casa. 
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FIGURA 45 - SETUP CAMPANHA

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Manifesto - Nós valorizamos os sentimentos nos pequenos detalhes, fazer 

com as próprias mãos aquilo que se ama, é entender um sentimento diferente e 

acolhedor. Seja reformar o seu cantinho preferido, para pendurar um quadro de um 

momento especial, cultivar seu jardim com muito amor e carinho e fazer de cada 

instante algo singular. Fazer aquilo que se ama é entregar-se por inteiro e apaixonar-

se diariamente. Nós temos uma paixão que vai além da rotina e sabemos que você 

também! 

Somos antenados em reforma e construção, mas esse envolvimento é muito 

mais do que se imagina. Nós idolatramos o real sentimento de trabalhar com amor, 

de usar cada equipamento em uma construção única. Nós admiramos os mais 

diferentes hobbies e profissões que levam, antes de qualquer coisa, o entusiasmo de 

ver o imaginário tomando forma. 

Nossa empresa vai muito além do que se imagina, ela precisa ser sentida com 

as próprias mãos e nós temos tudo que você precisa! CD Pisos & Distribuição - 

Antenados na Reforma e Construção. 
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FIGURA 46 - SETUP MANIFESTO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

 

Tudo isso será desdobrado e trabalhado por pelo menos um ano, renovando 

nos formatos mas mantendo o conceito e a mensagem, o investimento e o esforço 

precisam ser constantes, para que os resultados sejam colhidos. 

 

FIGURA 47 - SETUP AÇÕES

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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O objetivo das ações é trazer proximidade com os clientes fiéis, fazer um jogo 

na loja, premiar com voucher, mostrar que a empresa é amiga do cliente, propondo 

ações que fidelizam o cliente, como um cartão fidelidade ou bônus por determinada 

compra. 

Propomos também através de aplicativos específicos, aproximação dos 

profissionais da área da construção, através de workshops e treinamentos. 

 

FIGURA 48 - SETUP AÇÕES 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Branding - Nossa campanha de branding é tudo isso: é de um lado trabalhar 

o conceito e o novo posicionamento em nosso discurso, divulgando-o ao máximo. E 

em paralelo, também as atitudes que tomaremos dentro da loja, de forma pessoal, 

com cada cliente - ambas com sua contribuição para a construção da marca. 

Melhorias - Queremos vender mais para os clientes fidelizados e ampliar o 

funil de vendas. Porém, na loja, o ambiente é menos atrativo que os grandes 

distribuidores. Podemos renovar a fachada para melhorar o ambiente, por exemplo. A 

placa Cristofoletti é parceira dificilmente deixará de ser, podemos manter essa, 

usando mais forte sua marca e as demais ir trabalhando em paralelo.  
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FIGURA 49 - SETUP BRANDING

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

 

A análise de palavras chaves, os apontamentos de melhorias, bem como a 

proposta de um site novo com uma linguagem atual com o lado do e-commerce está 

pronto para ser estruturado. O que já fizemos: Revisão do Google Meu Negócio, 

Revisão de Local SEO, Revisão de titles e descriptions de categorias, Criação de 4 

conteúdos para categorias 

Revisão dos textos de produto, Análise das palavras-chave que estão 

posicionando na página do Google para otimização de rápido impacto, Definição de 

padrão para header tags. 
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FIGURA 50 - SETUP SEO

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

O blog é fundamental na estratégia de ranqueamento no Google, ou seja, para 

que o site apareça em boas posições em pesquisas no buscador. 

Criaremos um blog temas diversos dentro das categorias sugeridas e que 

estão diretamente ligados ao universo da construção e suas aplicações, mas sempre 

levando em consideração as palavras-chaves e expressões mais pesquisadas pelo 

público. 

 

FIGURA 51 - SETUP CONTEÚDO 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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Fornecedores - Eventos - Onde Comprar - Compre seu piso com a CD Pisos, 

conheça a nova loja cara da CD Pisos. 

 

FIGURA 52 - SETUP ASSUNTOS

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Impulsionamento das redes sociais com público e segmentação focadas em 

encher o funil de vendas e em conversão das mesmas. Definimos como investimento 

inicial valores para serem impulsionados em cada uma das redes, e com os objetivos 

a curto, médio e longo prazo. 

 

FIGURA 53 - SETUP IMPULSIONAMENTO 
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Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Algumas referências de posts e empresas que mantém uma linguagem 

atrativa e tem um público fiel as suas postagens. 

 

FIGURA 54 - SETUP REFERÊNCIAS

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Nas referências também buscamos posts onde o produto esteja sendo 

utilizado sem ter necessidade da comunicação escrita. 
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FIGURA 55 - SETUP REFERÊNCIAS

 

 Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

O que iremos conquistar com todas as estratégias em social media? 

Credibilidade, Relacionamento com o consumidor, Engajamento, Tráfego, 

Mensuração 

 

FIGURA 56 - SETUP RESUMO 

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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Atualmente não existe nenhuma ação da empresa em relação às mídias 

sociais, por isso, é importante que sejam iniciados trabalhos tanto online quanto offline 

para que mais clientes conheçam a loja e a marca CD PISOS & DISTRIBUIÇÃO ganhe 

ainda mais referência. 

Objetivos: Aumentar o número de visitas nas lojas físicas: Com campanhas 

fortes on e off, levar pessoas à loja física, adicionando à CD PISOS ao mix de 

possibilidades do consumidor. Reforçar o poder da marca no cenário da cidade: 

sabemos que a CD Pisos & Distribuição tem um reconhecimento grande, porém 

podemos ir além! Potencializar as vendas: além de marca, investir em branding e 

mídia institucional impacta diretamente no televendas, aumentando vendas! 

 

FIGURA 57 - SETUP OBJETIVOS

 

Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 

 

Google Search, Ads, Programas para Geolocalização para facilitar o acesso 

a CD Pisos, com essa estratégia chamamos a atenção tanto para mídia on como off. 

Um exemplo disso é a Publya, que consegue encontrar exatamente as pessoas que 

passaram por um determinado raio, potencializando os anúncios e a qualificação dos 

mesmos. 

 

FIGURA 58 - SETUP GEOLOCALIZAÇÃO 
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Fonte: Elaborada pelas Autoras, 2020 
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9.CONCLUSÃO 

  

O desenvolvimento realizado por meio do presente estudo viabilizou a equipe 

o levantamento da real situação da empresa CD Pisos & Distribuição. A partir dos 

resultados das pesquisas, coleta, análise de informações e de diagnóstico aplicado 

em suas mídias sociais, foram identificados falhas principalmente em relação ao 

marketing, com a necessidade de atualização nas plataformas de mídias sociais e no 

site integrando-as e estabelecendo uma gestão de marketing digital e a divulgação da 

empresa juntamente com seus produtos e serviços. 

Mediante as simulações, cumpriu-se o proposto desde a elaboração e 

construção do material de marketing digital, repaginação das mídias sociais, 

reformulação do site, inovação da apresentação do PDV, reestruturação da fachada, 

identificação dos colaboradores e veículos da empresa. Nota-se que houve a 

conclusão do objetivo geral proposto no início do projeto, na qual propõe-se soluções 

no marketing estratégico de uma empresa do setor de serviços, considerando a 

importância dos conceitos de gestão de marca, vendas e processos em conjunto com 

o marketing online.  

A viabilidade das ações, tanto online quanto offline, foi perceptível que cada 

uma das ações estratégicas, não só podem como devem interagir entre si, para que 

haja a competitividade organizacional no segmento. 

Para a equipe e para a empresa faz sentido possuir um bom Planejamento 

Estratégico, pois ao analisar o negócio, considerar possibilidades e definir ações 

alternativas, os melhores resultados podem ser alcançados, mesmo em um cenário 

de quase caos sanitário, político e econômico - motivado pela ação do Covid - 19.  

Entende-se que o PDCA - Planejamento, Execução, Verificação e Atuação - 

permanece atual e sua aplicação, aliada às propostas apresentadas neste projeto, e 

à empresa CD Pisos & Distribuição, são fatores de sucesso. 

Estar minimamente preparado para os momentos de turbulência, crise e 

transformação, e aberto à inovação e disruptura de paradigmas, pode ser a ponte que 

separa os bons empreendedores dos melhores. 

Conclui-se que as soluções de marketing estratégico para a empresa CD Pisos & 

Distribuição, é um fator competitivo tanto para se manter no mercado, como para 

realizar uma aproximação com o seu público-alvo, por meio de ferramentas muito mais 
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interativas levando em consideração que vivemos uma realidade onde muitos 

negócios são realizados através do marketing digital.  
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