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RESUMO 

O presente trabalho é resultado da disciplina de Planejamento I, sob a orientação do professor 
Leonardo Cunha, do curso de Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas da 
Universidade do Estado da Bahia. Surgiu através da necessidade de aplicar técnicas de Relações 
Públicas, tendo como foco traçar um planejamento  para o restaurante Cristal. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando a situação real em que se aplica o planejamento, torna-se 

indispensável considerar os serviços do Restaurante Cristal, os públicos, as ferramentas 

de comunicação estabelecidas, bem como a situação do local em que se encontra, em 

termos de mercado e concorrência. 

Margarida Kunsch (2006, p.11) aponta que o planejamento estratégico está 

diretamente associado ao planejamento de relações públicas e, além disso, possibilita 

que se faça uma análise ambiental externa e interna, estabelecendo um diagnóstico 

organizacional, indicando pontos fracos e pontos fortes, ameaças e oportunidades, 

analisando também a situação da organização no contexto econômico, social e político 

atual. 



  
 

Ademais, o planejamento de relações públicas é fundamental para a organização, 

pois dá espaço a um caráter pró-ativo em todos os tipos de ações relacionadas ao 

processo de comunicação existente entre a organização com todos os seus públicos de 

interesse, tanto a nível externo como interno. Não obstante, é através do planejamento 

que se viabiliza a execução de projeções de possíveis comportamentos e reações que os 

públicos possam ter frente a decisões e atitudes tomadas pela organização e, com isso, 

pode-se antecipadamente pensar a melhor forma de tomar decisões e criar mudanças 

fundamentais para o crescimento e fortalecimento da organização, mas com respaldo 

para que isso não enfraqueça ou rompa os relacionamentos criados entre os 

stakeholders. 

Nesse contexto, a organização em estudo se trata do Restaurante Cristal, situado na 

região do Caminho das Árvores, Salvador – BA, um grande centro empresarial e 

econômico da cidade, de porte médio e com 25 anos de mercado. O restaurante explora 

o tipo de serviço gastronômico denominado de buffet self service a quilo. Para além 

disso, engloba um serviço de encomenda, relacionado à produtos de pâtisserie. 

As incidências do mercado competitivo evidenciam o quanto é indispensável 

aplicar estratégias que visem suprir as exigências dos clientes, oferecendo um serviço 

diferenciado, singular e atrativo. Além disso, é de extrema importância a manutenção, 

de modo a estar sempre atento às demandas do macroambiente (forças legais, políticas, 

econômicas, culturais, etc.), que virão a interferir diretamente no microambiente. O 

ambiente externo deve ser acompanhado, de forma a prever e evitar uma possível saída 

do mercado. 

 

2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o macro e o microambiente, por meio do diagnóstico, de modo que 

possibilite a compreensão do cenário comunicacional do restaurante, de modo que 

facilite a elaboração de estratégias de comunicação que propiciem a divulgação do 

Restaurante Cristal e um fluxo de comunicação mais eficaz com seus públicos de 

interesse. 



  
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Desenvolver ações que possibilitem bons fluxos de comunicação interna e externa; 

divulgar os serviços do restaurante em mídias digitais adequadas; observar por meio de 

benchmarking ações eficientes de outros restaurantes, que sejam favoráveis para a 

aplicação no Cristal; avaliar a satisfação dos funcionários e clientes, e; adotar práticas 

de fidelização com os clientes. 

 
3 JUSTIFICATIVA 

Após uma análise dos públicos e das ferramentas utilizadas pela organização, 

observaram-se lacunas comunicacionais, sobretudo, durante as visitas, conversas e 

entrevistas – com o proprietário, gerente, funcionários em geral e uma amostra de 

clientes – sendo possível observar como se estabelece o funcionamento do restaurante, 

como e onde se desenvolvem os conflitos (concentrados na parte interna do Cristal). 

Houve também a possibilidade de perceber como está estruturada a comunicação e o 

que deve ser feito, de forma estratégica, para potencializá-la de maneira positiva, tanta 

nas relações internas, como nas externas. Deste modo, se mostra necessário um bom 

planejamento de comunicação para gerir os conflitos e tornar mais agradável o 

convívio.  

 
4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

Para o referido diagnóstico- realizado entre os meses de setembro e dezembro de 

2013- a metodologia aplicada teve por base o emprego dos seguintes instrumentos: 

pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; observação; análise macroambiental; 

análise da concorrência; entrevistas, e; pesquisas de opinião. 

As entrevistas foram realizadas com Rafael Petracioli, proprietário do restaurante e 

informante-chave, buscando-se explorar o máximo das informações através do 

levantamento de opinião do Restaurante Cristal sobre questões relacionadas a: 

comunicação, visão, missão, valores, comunicação interna e externa entre outros. E com 

Antônio Luís, gerente do Restaurante Cristal e também informante-chave, tendo por 

objetivo explorar o máximo das informações, através do levantamento de opinião do 



  
 

gerente do Restaurante Cristal sobre questões relacionadas ao funcionamento do 

restaurante. 

O procedimento de observação se deu através do roteiro de observação, com 

anotações e análises. A pesquisa e as obtenções de informações foram realizadas no 

próprio restaurante, em datas diversas, uma média de cinco visitas para a concretização 

das atividades. 

Através de observação e convívio direto com os funcionários do restaurante foi 

possível identificar conflitos e problemas existentes no relacionamento e na satisfação 

dos colaboradores. Nesse processo, pode-se compreender muito do que já havia sido 

abordado nas entrevistas, bem como aprofundar aspectos não abordados. 

Como ponto positivo destacou-se a cordialidade e qualidade do atendimento 

prestado e a satisfação dos funcionários com os administradores do estabelecimento. 

Foram elaborados dois tipos de pesquisas de opinião (ambos sem necessidade de 

identificação), um voltado para os funcionários - a fim de traçar seu perfil, perceber o 

clima da organização, nível de satisfação e os relacionamentos interpessoais– e o outro 

destinado aos clientes – a fim de entender como se estabelece a comunicação entre 

ambos, bem como nível de satisfação, dentre outros aspectos. Esses questionários foram 

aplicados no dia 28 de novembro de 2013, nos turnos matutino e vespertino. Em relação 

às amostras, foi estabelecida uma amostra de 10 funcionários e 34 clientes. 

E dentre tantas informações capturadas, algumas tornaram-se mais relevantes por 

ajudarem na implementação das estratégias de comunicação. Assim, constatou-se que 

47% dos clientes não apresentaram interesse em receber informações do Cristal. Desses, 

a maioria sinalizou estar sempre frequentando o restaurante e por isso não seria algo 

necessário.  

Uma das principais informações colhidas refere-se à escolaridade. Esses dados 

ajudaram na escolha das ferramentas que mais se adequam ao público de acordo com 

sua formação. A pesquisa mostrou que 70% dos funcionários possui nível médio 

completo, 20% possui nível superior e 10% ensino fundamental completo. 

O relacionamento com a administração é avaliado em 70% dos casos como ótima, 

20% acredita ser bom e 10% regular. Esses números podem ser variados de acordo com 



  
 

as funções e o nível de confiança, uma vez que os funcionários possam se sentir 

intimidados a dar uma resposta negativa sobre os seus chefes. 

 

4.1 Identificações do organograma 

Diante das definições apresentadas, é de extrema relevância que as organizações as 

transmitam aos colaboradores, uma vez que facilitam o entendimento da forma de agir 

dentro da empresa. Sem a compreensão dos conceitos, o colaborador acaba, mesmo que 

inconsequentemente, agindo da maneira que considera correta e, logo, a organização 

perde a oportunidade de apresentar sua verdadeira identidade, gerando empecilhos para 

o entusiasmo e o trabalho conjunto em torno de objetivos comuns. 

Além disso, foi observado que a estrutura formal de poder e decisão da organização 

segue a seguinte ordem:  

 
Figura 1: Organograma de funcionamento do restaurante 

Assim, ficou visível que o local tem uma hierarquia bem estabelecida e as decisões 

são tomadas de modo linear, de cima para baixo. Durante observações e entrevista foi 

perceptível que todas as decisões passam pelo sócio que mantém mais contato com o 

restaurante, Rafael Petracioli, pois está diariamente no estabelecimento e participa de 

todos os processos, mesmo os mais simples.  

 



  
 

5 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

A partir do processo de execução do diagnóstico, principalmente com as visitas, 

entrevistas e a análise documental, conseguiu-se identificar diversos aspectos 

pertinentes aos fluxos comunicacionais do restaurante.  

Os instrumentos de comunicação mercadológica identificados foram: faixas de 

divulgação, posicionados nas proximidades do restaurante; panfletos; divulgação em 

uma rádio local, e; lançamento de pré-pedido no site de compras coletivas Groupon. 

Vale ressaltar que a utilização das faixas de divulgação e dos panfletos não é de 

forma contínua – com uma regularidade prevista, tratando-se de uma ação executada 

esporadicamente, mas que apresenta um retorno visível e satisfatório a cada 

implementação. 

 Em relação aos instrumentos de comunicação institucional, notou-se que nenhum 

deles está explícito aos públicos, pois o restaurante não possui um setor específico que 

execute atividades de relações públicas, jornalismo empresarial, marketing cultural, 

marketing social, assessoria de imprensa, publicidade institucional, imagem corporativa 

ou editoração multimídia. 

5.1 PÚBLICOS 

Seguindo a lógica de definição dos públicos estratégicos de Fábio França (2003), 

podemos identificar que os públicos do Restaurante Cristal se subdividem da seguinte 

forma: 

• Colaboradores (cozinha do buffet, pâtisserie, atendimento, entrega, 

administração, serviços gerais, segurança e manobristas); 

• Clientes (clientes do varejo- restaurante e pâtisserie, clientes do atacado- 

pâtisserie, clientes conveniados e empresas conveniadas); 

• Fornecedores (restaurante e pâtisserie); 

• Franqueadora; 

• Órgãos de fiscalização (prefeitura, vigilância sanitária, receita federal, etc.); 

• Concorrência (restaurante e pâtisserie); 



  
 

• Empresas de serviços terceirizados (dedetização, desentupidora, coleta de 

resíduos, etc.); 

• Mídia e formadores de opinião do segmento (críticos gastronômicos). 

Os públicos descritos acima são de extrema relevância para a organização, haja 

vista a alta competitividade do campo de atuação e as dificuldades de manutenção no 

mercado. Em relação aos clientes do varejo, apresentam um perfil bastante 

característico: poder aquisitivo médio-alto, cargos altos, média de idade entre 25 a 55 

anos, maioria homens e trabalham/moram no entorno do estabelecimento. Já os do 

atacado, são grupos de supermercados, lanchonetes e cafeterias. 

 
5.2 ANÁLISES PFOA 

A análise PFOA é uma ferramenta utilizada para que se possa melhor compreender 

a análise de ambiente. Assim, essa análise corresponde à identificação, por parte da 

organização e de forma integrada, dos principais aspectos que caracterizam a sua 

posição num determinado momento, tanto interna como externamente, podendo 

posicioná-la de modo mais estratégico frente ao mercado.  

 

A técnica SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de 
ambientes. É empregada em processos de planejamento estratégico, 
avaliação da situação da organização e de sua capacidade de competição 
no mercado. Essa técnica contribui para formação de estratégias 
competitivas através da identificação dos pontos fortes e pontos fracos, 
que são os fatores internos da organização, e as oportunidades e 
ameaças, que são os fatores externos da organização. (SILVEIRA, 
2001, P. 209) 

 

Analisando o Restaurante Cristal sob essa perspectiva, compreendemos que o 

mesmo se posiciona frente ao mercado com as seguintes características: 

Compreende-se que o estabelecimento em questão tem grande potencial em relação 

ao mercado. Entretanto, as fraquezas apresentam maiores déficits em relação à 

comunicação interna que tem graves problemas de conflitos internos entre 

colaboradores, bem como alto índice de insatisfação, desmotivação e rotatividade de 



  
 

colaboradores, do que em relação à comunicação externa, uma vez que o local possui 

uma grande circulação de pessoas que, em muitos casos, dispensam outros veículos de 

comunicação para tomar conhecimento do restaurante. Já as ameaças retratam o local 

em que está situado o estabelecimento, cercado por dois shoppings centers e grandes 

centros comerciais, o que gera alta concorrência, bem como as exigências do ramo, cada 

vez mais atento às normas de higiene e segurança alimentar, aumentam a pressão fiscal 

e os custos com manutenção do ambiente. 

 

5.3 Definições de Missão, Visão e valores 

O Restaurante Cristal não possuía uma missão, visão e valores já estabelecidos, 

mas de acordo com observações e entrevistas com os dirigentes, pode-se inferir que 

seriam:  

Missão - Oferecer produtos e serviços diversificados, com alto nível de qualidade, 

tendo em vista a higiene, nutrição, sofisticação do ambiente, o atendimento e a 

satisfação dos públicos de interesse. 

Visão - Num período de 5 anos, ser reconhecido como ponto de referência na 

prestação de serviços e oferecimento de produtos alimentícios diferenciados, retomando 

e ampliando o número de clientes, além de expandir sua abrangência com a abertura de 

uma nova filial da franquia. 

Valores - Qualidade do serviço, produtos e atendimento; ética na tomada de 

decisões; agilidade no atendimento; responsabilidade e disciplina com os prazos 

estabelecidos e qualidade dos produtos; respeito aos clientes, fornecedores, 

colaboradores e franqueadora; comprometimento com a higiene e nutrição, para 

promover a saúde e qualidade dos alimentos; inovação em processos e produtos; 

simpatia e cordialidade no relacionamento com clientes e prestadores de serviço, e; 

equidade na solução de conflitos e tomada de decisões. 

 

5.4 PARECER  

O Restaurante Cristal preza, sobretudo pela satisfação dos clientes, e por isso 

funciona para ofertar, com um elevado nível de qualidade, os seus produtos e serviços, 



  
 

levando em consideração a riqueza nutricional dos alimentos, a sofisticação do 

ambiente, o bom atendimento e a higiene. Todos esses fatores contribuem para a 

perspectiva de posicionamento da organização, que pretende se tornar uma referência no 

ramo de alimentação, expandindo a sua atuação e alcançando um maior número de 

clientes.  

Já os problemas de relacionamento interno e pouca motivação dos funcionários, que 

estão no âmbito das fraquezas, podem ser amenizados, ou até solucionados, com a 

adoção de instrumentos e processos eficazes de comunicação interna, o que será sempre 

um desafio, tendo em vista a grande rotatividade de funcionários, que compreende uma 

realidade estrutural da região em que o restaurante se encontra. 

Os públicos que compõem o restaurante não se diferenciam muito de outros 

restaurantes, porém, a maioria destes possui especificidades que acompanham o 

contexto da organização. Grande parte dos clientes são advogados, por conta das 

empresas conveniadas e pelo fato de no mesmo prédio em que está localizado o 

restaurante, funcionar um centro de estudos voltado para a área de Direito. A 

constituição dos funcionários também é influenciada pelo horário de funcionamento do 

restaurante.  

 Observando o contexto apresentado é inegável que algumas mudanças devem 

ser feitas para que a comunicação seja mais eficiente entre públicos e organização. 

Sugere-se, para tanto, que a empresa passe a investir estrategicamente na comunicação 

com os seus públicos de interesses, tendo em vista sua visão de mercado e seus 

objetivos em aumentar e fidelizar clientes. 

Para que se estabeleça um ambiente mais harmônico entre os funcionários, 

favorecendo relações saudáveis e produtivas, deve-se investir em ações de comunicação 

interna, a exemplo de reuniões periódicas, envolvendo o reconhecimento dos resultados 

positivos e o esclarecimento de eventuais problemas ou entraves no funcionamento do 

restaurante, promovendo um entendimento comum sobre os fatos e acontecimentos, e 

evitando assim a propagação de boatos. Outra ação importante é promover a 

ambientação de novos funcionários, apresentando-lhe detalhadamente os processos que 

envolvem o funcionamento do restaurante como um todo, e estimulando a interação 



  
 

com os demais funcionários que estão há mais tempo na organização. Ações como 

estas, mesmo não apresentando resultados instantâneos, influenciam diretamente no 

reconhecimento e na valorização do trabalho de cada colaborador, pois estas atividades 

possuem a capacidade transmitir a noção de que todos desempenham funções 

necessárias e pertinentes ao restaurante e que suas atividades, em conjunto, 

proporcionam o bom funcionamento da organização. 

Dentre as ações voltadas para os clientes, sugere-se investir e manter uma 

divulgação e um relacionamento com este público pela internet, o que já está em 

andamento de acordo com o proprietário, uma vez que o Cristal firmou contrato com 

uma empresa que irá gerenciar a comunicação/divulgação do restaurante, por meio de 

rede social.  A utilização desse tipo de meio de comunicação dispensa grandes custos e 

é de grande alcance, podendo ser utilizada em tempo integral. Outro benefício é a 

eliminação de barreiras geográficas.  

É importante salientar que os sites e as redes sociais são tendência no mercado 

gastronômico, e as organizações concorrentes se utilizam muito desses mecanismos 

como diferencial competitivo. Aconselha-se deste modo, o uso destas ferramentas para 

o efetivo estreitamento das relações com os consumidores e atrair novos clientes, já que 

uma das metas do Cristal é abrir uma nova franquia. 

Outra estratégia de comunicação, já utilizada pela empresa e que deverá ser 

mantida, é o uso de panfletos para atrair novos clientes. Os panfletos deverão ser usados 

para que o público de interesse conheça os serviços e produtos do Cristal, de modo que 

fiquem sabendo exatamente onde procurar quando for necessário, por isso o impacto da 

panfletagem pode durar meses. Essa ferramenta é, segundo pesquisa, a responsável por 

ter atraído novos clientes, sendo bem aceita pelos já fidelizados. Deve-se atentar para a 

forma como essa forma divulgação é realizada, uma vez que é importante ter um plano 

de trabalho para expor a marca de forma atrativa, observando locais estratégicos para 

alcançar sucesso na ação. 

Por outro lado não se pode desconsiderar que a maioria dos clientes fidelizados 

sinalizou a falta de interesse em receber informações e/ou materiais de divulgação do 

restaurante através de meios de comunicação. Sendo assim, o uso de redes sociais deve 



  
 

visar mais a aproximação com novos clientes. E, atentando para esses clientes que 

frequentam regularmente o estabelecimento, sugere-se a permanência do cartão 

fidelidade (que vai sendo preenchido e a cada 10 carimbos, o cliente ganha um 

desconto), o que visa oferecer aos clientes de longa data, a conveniência de se sentirem 

especiais. Além disso, essa ação pode servir como forma de divulgação da instituição. 

Para que isso aconteça, os cartões devem ser bem feitos e atraentes, plastificados ou de 

material de boa qualidade e resistente, de tal forma que não só quem os receba sinta 

vontade de guardá-los e exibi-los, como também tenha certa durabilidade e dificultem 

sua falsificação. No cartão devem constar, com clareza, os direitos do cliente. 

 

Considerações finais 
Diante de todas essas constatações, a comunicação deve desempenhar um papel 

crucial para o posicionamento da marca Restaurante Cristal, embasando as práticas de 

funcionamento. A identificação e o conhecimento de cada público ao qual a organização 

está ligada, associados a uma análise crítica do que a organização oferece hoje e o que 

poderá oferecer futuramente, auxiliará indubitavelmente na formulação de estratégias e 

ações, contribuindo para a consolidação do conceito do restaurante e facilitando o 

alcance de um posicionamento relevante e apropriado no mercado. 
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