
 

 

 

 

Mestrado em Marketing 

 

PLANO DE MARKETING MARCA MAGIC DAYS 

 

Edgar de Jesus Dias 

 

Orientação: Professora Doutora Cristina Baptista 

 

Júri: 

Presidente: Professora Doutora Maria Margarida Duarte 

Vogais: Mestre Patrícia Tavares 

 

07 de Novembro, 2012 

  



2 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer à Professora Doutora Cristina Baptista por ter sido  

uma verdadeira orientadora, sempre com comentários pertinentes e oportunos. 

 Quero ainda agradecer a sua disponibilidade, mesmo nos momentos de maior pressão. 

Obrigado Cristina 

 

Um agradecimento aos meus pais por todo o apoio e paciência, 

vocês são especiais. 

 

Ao meu irmão, o ilusionista da Magic Days… 

mano, este trabalho é para ti. 

 

Um obrigado a todos os meus amigos que,  

de alguma forma, ajudaram a concretizar este trabalho. 

 

 

  



3 
 

RESUMO 

A marca Magic Days pretende definir a sua estratégia através da elaboração de um Plano de 

Marketing e é para responder a essa necessidade que este estudo servirá. Este plano deve servir de linha 

orientadora para a implementação operacional de todas as acções de marketing e, principalmente, deve 

servir como linha de pensamento para os funcionários da empresa. Trata-se de uma empresa que está em 

fase de arranque no mercado de entretenimento, oferecendo serviços de ilusionismo para eventos. 

Para efectuar as análises necessárias ao estudo, recorreu-se à metodologia Action Research, com 

recolha de dados primários e secundários a nível sectorial e da empresa, uma vez que o objectivo do estudo 

é efectuar um plano de marketing para uma marca específica.  

Na prática, foram efectuadas análises externas e internas, definidos objectivos e estratégia de 

marketing, especificadas acções a tomar e estabelecido um plano de execução que garanta a 

sustentabilidade financeira a longo prazo. Estando a empresa em fase inicial, este estudo oferece uma 

solução completa em termos de marketing mix, com a elaboração de uma lista de medidas e respectivas 

prioridades, abrangendo todas as funções do marketing. 

Estas medidas resultam de um posicionamento no mercado de uma marca elegante, eficaz e com 

preços baixos tendo como objectivos, entre outros, construir uma imagem de confiança, credibilidade e 

profissionalismo, obter parceiros e clientes estratégicos e aumentar a notoriedade. Esta é a estratégia da 

empresa para criar vantagens competitivas na região de Lisboa. 

 

 

Palavras-chave: action research, plano de marketing, entretenimento, estratégia de marketing  
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ABSTRACT 

The purpose of the present thesis is to elaborate a Marketing Plan to Magic Days, which will define the 

strategy to be implemented by this recently created brand. The Marketing Plan will constitute a general 

directive to the operational implementation of all marketing actions and also as an inspirational guideline to 

Magic Days employees. Magic Days is taking its first steps into the entertainment market, offering illusionism 

services in different types of venues. 

Action Research methodology was employed when carrying out the analysis required by the thesis. 

Primary and secondary data was gathered on both market and enterprise basis, given that the objective was 

to develop a marketing plan to a specific brand. 

The study comprehended internal and external analysis, objectives and marketing strategy definition, 

marketing actions setup, and operational plan conception, assuring long term economical and financial 

sustainability. As Magic Days is in an early stage of development, a complete marketing approach is 

recommended in the study, all marketing mix aspects are fully covered and several marketing actions are put 

forward and prioritised.   

Magic Days will be positioned as an elegant and efficient brand with attractive prices. Marketing plan 

aims at building a professional, trustworthy and reliable image, gathering businesses partners and 

reinforcing notoriety. This marketing strategy will promote competitive advantages in Lisbon area. 

 

 

Keywords: action research, marketing plan, entertainment, marketing strategy 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

A Magic Days é uma empresa que nasceu no início do ano 2011 por iniciativa de Bruno Dias, 

ilusionista, e Edgar Dias, marketeer.  

A constituição da Magic Days permitirá entrar no mercado de entretenimento de uma forma 

profissional, combinando a performance de um ilusionista surpreendente, divertido e comunicativo à 

ambição de um marketeer empreendedor com experiência e know-how. 

Sendo a actividade principal a prestação de serviços de ilusionismo, torna-se muito importante 

passar uma imagem de competência, confiança e diferenciar a marca da concorrência existente. Estando na 

fase de arranque, será determinante a criação de notoriedade junto dos consumidores. 

Nesse sentido, o objectivo será a definição clara da estratégia da marca e a especificação das acções 

a tomar a curto e médio prazo através da elaboração de um Plano de Marketing para a Magic Days.  

De acordo com Kotler, Wong, Saunders e Amstrong (2005, p.49), “muitas empresas operam sem 

planos formais. Em empresas novas, os gestores estão muitas vezes demasiado ocupados para planear. Em 

empresas pequenas, os gestores podem pensar que apenas grandes empresas necessitam de 

planeamento”. Estes autores referem ainda que “falhar a planear significa planear para falhar. Além disso, 

planeamento formal traz benefícios para todos os tipos de empresa, grandes e pequenas, novas e maduras. 

Planear ajuda a empresa a antecipar e responder rapidamente a alterações no ambiente e a preparar-se 

melhor para desenvolvimentos inesperados” Kotler, Wong, Saunders e Amstrong (2005, p.49). 

Gilligan e Wilson (2009, p.55) identificam ainda 6 benefícios do planeamento em marketing: 

1. “O processo de planeamento encoraja ou força os gestores a pensarem mais à frente e a 

examinar em detalhe como pode alterar o ambiente e onde as oportunidades e ameaças se 

encontram e de onde podem vir.” 

2. “Faz os gestores pensarem em detalhe acerca das capacidades, prioridades, objectivos e políticas 

organizacionais.” 

3. “Quando desenvolvido de forma clara e realista, os objectivos que emergem do processo de 

planeamento fornecem a melhor base do desenvolvimento e desempenho e um controlo mais 

efectivo da organização.” 

4. “Os planos devem conduzir a uma melhor coordenação dos esforços da empresa e a uma melhor 

utilização dos activos.” 

5. “Em relação ao futuro, os gestores devem estar preparados para alterações inesperadas no 

ambiente.” 

6. “Estando envolvidos no desenvolvimento do plano, os gestores devem sentir um sentimento de 

propriedade e ter um melhor conhecimento das suas responsabilidades e do que é esperado 

deles.” 

Desta forma, será importante a elaboração de um Plano de Marketing uma vez que fornecerá 

informação actualizada sobre o ambiente de mercado, segmentos alvo, concorrência e serviços oferecidos. 

A sistematização desta informação e das actividades de marketing a realizar, permitirá um maior rigor e 
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controlo na sua implementação. Em suma, este Plano de Marketing deverá contribuir para alcançar os 

objectivos de marketing de uma forma organizada e sustentada. 

Este Plano de Marketing visa criar uma elevada notoriedade no mercado, aumentar o volume de 

vendas e explorar vantagens competitivas relativamente à concorrência. 

1.2 Abordagem Metodológica 

A problemática subjacente a esta dissertação é de natureza prática, dado que o objectivo é a 

concepção e desenvolvimento de um Plano de Marketing para a empresa Magic Days, que actua no sector 

do entretenimento. Esta é uma realidade complexa que necessita de uma visão holística e uma abordagem 

metodológica qualitativa, de acordo com Miles e Huberman (1994). Seguindo a perspectiva de O’Brien 

(2001), a estratégia de investigação seguida é de Action Research, ou seja, este tipo de estudo está 

associado a um problema empresarial, em que existe uma necessidade e benefícios advindos da sua 

realização e do inerente planeamento de marketing. Segundo Denzin e Lincoln (1994) e O’Brien (2001), o 

que diferencia este tipo de estudo de actividades de consultoria no plano empresarial é a utilização de um 

processo metodológico em que a realidade é examinada de uma forma sistematizada e analítica. 
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1.3 Estrutura 

A elaboração desta dissertação foi efectuada considerando as seguintes fases/conteúdos: 

Quadro 1-1 – Estrutura do estudo desenvolvido 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Marketing 

Segundo Kotler, Wong, Saunders e Amstrong (2005, p.49), “marketing deve ser entendido, não no 

velho sentido de efectuar uma venda mas, no novo sentido de satisfazer as necessidades dos clientes. O 

marketeer deve ser eficiente e perceber as necessidades dos clientes, desenvolver um produto e produzir 

elevado valor, e definir o preço, promover e distribuir esses produtos e serviços. O marketing é hoje visto 

como um processo de criação de relações de longo prazo em vez de apenas uma venda, como era no 

passado”. Os mesmos autores sublinham ainda que o conceito subjacente ao marketing é as necessidades 

humanas e que estas necessidades podem ser agrupadas de acordo com a hierarquia de necessidades de 

Maslow: realização pessoal, estima, amor, segurança e fisiologia. As empresas ajudam os clientes criando 

produtos/serviços que satisfaçam as suas necessidades. Estes novos produtos devem acrescentar valor 

para os clientes, um valor que satisfaça as necessidades dos clientes. Depois da criação do produto, as 

empresas devem criar campanhas promocionais para informar o cliente sobre os benefícios de novos bens 

e porque comprar um produto. 

De acordo com a American Marketing Association, marketing é uma função organizacional e um 

conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor aos consumidores e para gerir os 

relacionamentos com os clientes com benefício para a organização e para os seus stakeholders. 

2.2 Plano de Marketing 

2.2.1 Definição 

No presente capítulo expõem-se algumas definições de plano de marketing, apresentada por vários 

autores. 

“O plano de marketing é uma forma sistemática de identificar um conjunto de opções, escolher uma 

ou mais dessas, e depois programar e definir o que deve ser feito para atingir os objectivos. Este processo 

pode ser definido como planeamento de marketing… Planeamento de marketing é, simplesmente, a 

sequência lógica e uma série de actividades que levam à definição dos objectivos de marketing e à 

formulação de planos para alcançá-los”, refere McDonald (2002, p.27). 

Na óptica de Mortimer, Brooks, Smith e Hiam (2009), o plano de marketing inclui metas específicas e 

objectivos para uma marca, produto ou empresa, inclui actividades, despesas e previsões para o 

desenvolvimento de estratégias e acções de sucesso e engloba tarefas específicas tais como efectuar 

pesquisas ou estabelecer relacionamentos com clientes. O plano de marketing ainda fornecerá informação 

actualizada sobre o ambiente de mercado, segmentos alvo, concorrência e produtos oferecidos. Um bom 

plano de marketing pode aumentar as vendas e a alargar a quota de mercado. 

De acordo com Armstrong e Kotler (2009, p.575), “planeamento de marketing conduz a pesquisas, 

para conhecer profundamente os clientes, suas expectativas e satisfação. O resultado não serve apenas 

para construir uma empresa sólida, mas também é importante para ganhar vantagens competitivas. Com 
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um plano detalhado, qualquer negócio fica melhor preparado para lançar um novo produto ou gerar 

vendas para produtos existentes”. 

Também Wood (2003, p.3) considera planeamento de marketing como “um processo estruturado de 

pesquisa e análise da situação de mercado, desenvolvimento e documentação dos objectivos de marketing, 

estratégias e programas, e implementação, avaliação e controlo das actividades para atingir os objectivos”. 

Destaca-se ainda o afirmado por Westwood (2006, p.11): “um plano de marketing é um documento 

que formula um plano para o marketing de produtos ou serviços, que define os objectivos de marketing de 

uma empresa e que sugere estratégias para os alcançar”. 

De acordo com Czinkota e Ronkainen (1998, p.20), “planeamento refere-se ao desenvolvimento de 

um diagrama para reagir e explorar as oportunidades de mercado. Recolher dados e analisá-los não é 

suficiente. Uma empresa precisa de agir e formular um plano de forma a explorar as oportunidades 

existentes. Um plano deve gerar um conjunto de objectivos que a empresa pretende atingir no mercado e 

especificar como deverá atingi-los, incluindo o valor criado para o cliente e as tácticas que a empresa irá 

implementar para atingir esses objectivos. Na fase de planeamento, a empresa deve identificar o segmento 

de mercado alvo. Depois da fase de planeamento, uma boa implementação e controlo ajudam a traduzir a 

teoria em prática”.  

Czinkota e Ronkainen (1998, p.20) salientam ainda que “os planos devem considerar alterações no 

ambiente imprevisível e também alterações internas”. 

2.2.2 Objectivo 

McDonald (2008, p.8) explica que “o objectivo do planeamento em marketing é identificar e criar 

vantagens competitivas, é a aplicação planeada dos recursos de marketing para atingir os objectivos de 

marketing”. 
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2.2.3 Processo e Conteúdos 

De acordo com Kotler, Wong, Saunders e Amstrong (2005, p.68), um plano de marketing deve ter os 

conteúdos apresentados no quadro seguinte: 

Quadro 2-1 - Conteúdos de um Plano de Marketing 

Secção Propósito 

Sumário executivo 
Apresenta uma breve visão geral do plano para uma análise 
rápida da gestão. 

Situação actual do marketing 
O balanço do marketing que apresenta dados sobre o mercado, 
produto, concorrência e distribuição. 

Análise SWOT 
Identifica as principais forças e fraquezas da empresa e as 
principais oportunidades e ameaças de mercado. 

Objectivos e questões 
Define os objectivos da empresa relativamente a vendas, quota 
de mercado e facturação e questões que podem afectar esses 
objectivos. 

Estratégia de marketing 
Apresenta uma ampla abordagem de marketing que será usada 
para atingir os objectivos do plano. 

Marketing Mix 
Os sete P’s: Produto, Preço, Ponto de venda, Promoção, Pessoas, 
Evidência Física, Processo. 

Implementação do Marketing 
Especifica o que irá ser efectuado, quem efectuará, quando será 
executado e quanto irá custar. 

Orçamento 
A projecção dos custos e proveitos que origina a previsão dos 
resultados financeiros resultantes do plano. 

Controlo Indica como será monitorizado o progresso do plano. 

Fonte: adaptado de Kotler, Wong, Saunders e Amstrong (2005, p.68) 

Wood (2007, p.4) considera que “nenhum plano de marketing dura para sempre, pelo que devem 

existir alguns planos alternativos que possam ser implementados caso aconteçam alterações significativas. 

Por isso, as actividades de planeamento e as decisões estratégicas devem ser flexíveis durante o processo 

de planeamento em marketing”. 
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Na figura seguinte é possível ver as secções que possibilitam uma visão geral de todos os passos, 

segundo Wood (2007, p.5): 

 

Fonte: adaptado de Wood (2007, p.5) 
 

 Missão 

 Estratégias de negócio / 

organizacionais 

 Objectivos de negócio / 

organizacionais 

Ponto 1 

Analisar a situação externa 

e interna corrente 

Ponto 2 

Pesquisa e análise de 

mercados e consumidores 

Ponto 7 

Implementação, controlo e 

avaliação do plano 

Ponto 3 

Determinar a segmentação, 

público-alvo e 

posicionamento 

Ponto 6 

Plano para medir o 

progresso e o desempenho 

Ponto 4 

Definir os objectivos e 

caminhos do plano de 

marketing 

Ponto 5 

Planear estratégias de 

marketing, programas e 

suportes 

Quadro 2-2 - Processo de Planeamento de Marketing 
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McDonald (2008) defende o seguinte processo de planeamento em marketing: 

Quadro 2-3 - Os 10 passos do processo de planeamento de marketing estratégico 

Fonte: adaptado de McDonald (2008, p.39) 

  

 

Fase 2 

Revisão da situação 

Fase 1 

Definição de objectivos 

Plano Estratégico 

Missão 
Resumo Financeiro 
Visão geral do mercado 

Análise SWOT 

Pressupostos 

Objectivos e estratégias de marketing 

Previsão e budget para 3 anos 

1. Missão 

2. Objectivos Corporativos 

3. Auditoria de marketing 

4. Análise SWOT 

5. Pressupostos 

6. Objectivos e estratégias de marketing 

7. Estimar resultados esperados 

8. Identificar planos e medidas alternativas 

9. Budget 

10. Programa de implementação detalhado para o 1º ano 
Fase 4 

Alocação de recursos e monitorização 

Fase 3 

Formulação da estratégia 



 

12 
 

John Westwood (2006) defende o seguinte processo de planeamento em marketing: 

Quadro 2-4 - Processo de Planeamento de Marketing 

 

Fonte: adaptado de J. Westwood (2006, p.8) 

Um dos modelos mais compreensivos de planos de marketing é o proposto por C. Gilligan e R. Wilson 

(2009), em anexo. 

  

 Definir os objectivos corporativos 

Pesquisas de marketing externas 
Pesquisas de marketing internas 

 

Análise SWOT 

Assumir pressupostos 

Definir objectivos de marketing e estimar resultados esperados 

Elaborar estratégia de marketing e planos de acção 

Definir programas incluindo publicidade e plano de promoção 

Definir Orçamento 

Elaborar o plano 

Comunicar o plano 

Utilizar sistemas de controlo 

Rever e actualizar 
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Em suma, da análise dos processos de planeamento propostos pelos autores referidos, é possível 

verificar que existe uma “espinha dorsal” comum aos diversos processos, constituída por: 

 Missão 

 Análise de situação 

 Análise SWOT 

 Objectivos e estratégia de marketing 

 Planos de acção (marketing mix) 

 Orçamento e controlo 

Assim, pode concluir-se que estes são os pontos obrigatórios na elaboração de qualquer plano de 

marketing. Naturalmente, serão secções que também irão constar no Quadro de Referência deste estudo 

(Capítulo 3). 
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3 QUADRO DE REFERÊNCIA 

A selecção das ferramentas teóricas é feita tendo em consideração o objectivo proposto de 

elaboração de um plano de marketing para a Magic Days, a fase de arranque em que a empresa se 

encontra e a análise dos principais elementos que devem constar num plano de marketing. Neste contexto, 

são focalizados os aspectos referentes ao planeamento, ficando os detalhes da implementação e 

subsequente controlo por definir. Desta forma, serão incorporadas as seguintes dimensões analíticas: 

1. Missão 

2. Objectivos Corporativos 

3. Análise de Situação  

3.1. Análise externa (factores PEST, mercado, concorrência, comportamento do consumidor) 

3.2. Análise interna 

4. Análise SWOT 

5. Pressupostos (Factores Críticos de Sucesso) 

6. Objectivos e estratégia de marketing 

6.1. Objectivos de marketing 

6.2. Estratégia de marketing (segmentação, mercado alvo e posicionamento) 

7. Marketing Mix (Produto, Preço, Distribuição, Promoção, Pessoas, Evidências Físicas e Processos) 

8. Planeamento, Implementação e Controlo 

8.1. Planeamento (Cronograma e Orçamento) 

8.2. Implementação e Controlo 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Objectivo e abordagem do estudo 

Estando perante o objectivo específico de definição da estratégia da marca Magic Days, será 

necessário recolher e analisar informações relacionadas com o mercado do entretenimento, com a 

concorrência, com o comportamento do consumidor e com as características internas da organização. Para 

isso, será fundamental a experiência e conhecimento dos dois colaboradores da empresa que contam com 

informação privilegiada no mercado do entretenimento. 

As análises visam perceber comportamentos do mercado e procedimentos externos e internos. A 

informação a recolher deverá permitir um conhecimento generalizado do mercado de entretenimento. O 

objectivo visa responder a uma necessidade específica da empresa e não permitir generalizar os resultados 

do estudo. Desta forma, devido ao tipo de análise a efectuar, ao tipo de informação a recolher e aos 

objectivos a alcançar com este trabalho, a abordagem deste estudo será qualitativa. 

4.2 Estratégia de investigação 

De acordo com o objectivo do estudo supracitado, com a necessidade da concepção de uma 

estratégia de marketing e pretendendo uma célere e apropriada implementação do plano de acção que 

potencie o negócio da Magic Days, optou-se por utilizar a metodologia Action Research. Além disso, o 

objectivo deste estudo é fornecer resposta a um problema específico, ou seja, definir a estratégia de 

marketing da Magic Days, através da elaboração de um plano de marketing. 

De acordo com Dick (2002), Action Research pretende pesquisar e agir ao mesmo tempo. Isto é 

possível porque, segundo Gay, Mills e Airasian (1996), a metodologia Action Research tem o propósito de 

resolver problemas práticos através da aplicação de métodos científicos. Está direccionada para resolver 

problemas locais e o objectivo principal é dar solução a um determinado problema. 

4.3 Selecção da amostra 

A amostra será constituída por participantes que farão parte das pesquisas e que podem fornecer 

informações detalhadas e relevantes para o estudo. Esses participantes têm conhecimento e experiência na 

área a investigar, pelo que, a amostra é de conveniência e é composta por: 

 Dois colaboradores da Magic Days 

 Outros ilusionistas a actuar em Portugal 

 Empresas de organização de eventos a actuar em Portugal 

 Outros artistas a actuar em Portugal 

 Clientes da Magic Days 
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4.4 Métodos de recolha de dados 

De forma a recolher as informações necessárias, optou-se por efectuar entrevistas, semi-

estruturadas e informais, e observação participante. 

Uma parte das entrevistas semi-estruturadas foi realizada através de correio electrónico, em que as 

questões, relacionadas com a prestação de serviços e preço, foram enviadas para os concorrentes da Magic 

Days. Neste caso, o principal objectivo foi efectuar a análise da concorrência. 

As restantes entrevistas semi-estruturadas tiveram um carácter informal e foram realizadas com os 

dois colaboradores da empresa e com clientes. Desta forma, foi possível obter informações relevantes e 

generalizadas do mercado, do comportamento do consumidor e internas da Magic Days. 

A observação participante foi realizada durante a prestação do serviço de ilusionismo da Magic Days, 

e que permitiu perceber quais os factores que os clientes valorizam e a importância que a qualidade da 

prestação do serviço pode ter para o processo de compra. 

4.5 Considerações éticas 

Como referido por O’Brien (2001), uma vez que esta estratégia de investigação de Action Research 

tem um carácter de envolvimento prático intenso entre quem efectua o estudo e os participantes nesse 

mesmo estudo, foi necessário ter em consideração aspectos éticos na conduta de trabalho, como aqueles 

enunciados por Winter (1996): 

 Assegurar que as pessoas relevantes foram consultadas e que os princípios orientadores do 

trabalho foram aceites por todos. 

 Todos os participantes podem influenciar o trabalho e os desejos de quem não deseja participar 

foram respeitados. 

 O desenvolvimento do trabalho permaneceu visível e aberto a sugestões. 

 Foi obtida permissão antes de serem efectuadas as observações. 
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5 PLANO DE MARKETING 

5.1 Missão 

“Sejam familiares, amigos, convidados, colaboradores, clientes, fornecedores ou parceiros, a nossa 

missão é proporcionar-lhes momentos de pura descontracção, natural satisfação e elevado bem-estar 

através de experiências de entretenimento repletas de animação, surpresa e mistério.” 

Pretendemos contribuir para a satisfação e bem-estar do público de duas formas: 

 No dia mágico, pelo prazer de assistir a um espectáculo de animação 

 Após o dia mágico, através da partilha de lembranças sobre a experiência 

5.2 Objectivos Corporativos 

De forma a manter a consistência entre a estratégia de marketing, medidas a adoptar e a estratégia 

da empresa, é necessário especificar os objectivos da organização, tal como a definição de prioridades. 

Objectivos corporativos: 

1. Construir uma imagem de confiança, competência e profissionalismo. 

2. Maior consistência, automatismo na preparação de espectáculos, através de guiões e criação de 

rotinas. 

3. Aumentar o número de parceiros. 

4. Assegurar facturação mensal mínima 

5. Aumentar a notoriedade 

6. Obter um nível médio de satisfação elevado. (obtido por exemplo através da avaliação no site) 

7. Aumentar o volume de vendas, com predominância de eventos corporativos ou casamentos. 

8. Entrar no mercado de fotografia em eventos. 

9. Não repetir truques ao mesmo cliente, através de gestão de base de dados de clientes 

10. Inclusão de novos truques, adaptados a cada segmento. 

11. Ter capacidade para efectuar espectáculos em língua inglesa. (possibilidade de trabalhar em 

parceria com hotéis) 

12. Abandonar o mercado infantil. 

  



 

18 
 

5.3 Análise da situação 

5.3.1 Análise externa 

5.3.1.1 Factores PEST 

 Ambiente político, fiscal e legal 

O ambiente político em Portugal encontra-se instável, com o Estado Português a necessitar de 

reduzir custos e aumentar receitas. Esta última opção traz instabilidade ao nível dos compromissos fiscais 

de uma empresa. 

De acordo com a expressão “uma imagem vale mais que mil palavras”, é importante poder mostrar a 

potenciais clientes imagens de eventos já realizados e das reacções do público. No entanto, em termos 

legais é obrigatório obter a autorização das pessoas.  

 Ambiente económico 

A taxa de desemprego em Portugal mantém-se em níveis elevados. Este facto, por si só, não deverá 

ter impacto no mercado de entretenimento, considerando que o público-alvo são pessoas da classe média-

alta e alta e que as classes mais afectadas pelo desemprego são as classes baixa e média. 

Quadro 5-1 - Taxa de desemprego em Portugal 

 

Fonte: obtido de http://www.bportugal.pt 

O mercado de artigos de luxo é o que melhor resiste à crise. Quando o Ocidente se debate com uma 

crise económica sem precedentes e alguns países europeus, como Portugal, se preparam para o embate de 

uma quebra brutal no poder de compra, há um mercado que cresce a um ritmo anual de 7% em todo o 

mundo: o luxo. A crise e a necessidade de ganhar escala obrigaram a marcas de luxo a reposicionarem-se 
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geograficamente. China, Brasil, México e Rússia são hoje os países que mais consomem luxo, enquanto na 

Europa esse consumo está a abrandar. Mas, neste novo mapa, Portugal continua a não constar. 

Em Portugal, as classes sociais mais altas têm cada vez mais poder de compra. No entanto, a classe 

média está a perder esse poder de compra e acaba por reduzir nos bens e serviços menos essenciais. Desta 

forma, prevemos que apenas as classes média-alta e alta pretendam adquirir este tipo de serviços. 

Todos os dias, fecham as portas diversas empresas em Portugal. Isso significa que o mercado 

empresarial está a ficar mais reduzido.  

Além disso, o ambiente económico no tecido empresarial português é de contenção nas despesas e 

investimentos. Esse ambiente acaba por se reflectir nos orçamentos das organizações para organização de 

eventos. 

Verifica-se assim, que o mercado nacional continua a reduzir, quer em quantidade, quer em valor.  

 Ambiente social / cultural 

A participação de vários ilusionistas no programa Portugal Tem Talento e o programa dedicado ao 

ilusionismo de Mário Daniel em 2010, ajudaram a promover a arte do ilusionismo em Portugal.  

As pessoas que organizam festas ou eventos pretendem que a “sua” agrade aos convidados e que 

estes comentem de forma positiva. “Grande festa”, “Parabéns pela organização do casamento”, “Estava 

tudo muito bom” são expressões que enchem de orgulho os organizadores. Nesse sentido, os 

organizadores procuram soluções alternativas de entretenimento, tais como ilusionismo. Um bom exemplo 

disso, são os pais que querem que as festas dos seus filhos sejam as melhores. 

Com programas televisivos sobre Ilusionismo em 2009 e 2010, criaram-se em Portugal algumas ideias 

acerca da magia. O programa de ilusionismo em que o conteúdo era mostrar como são produzidos os 

efeitos mágicos de palco ajudou a criar a ideia de que a magia de palco não passa de truques pré-

produzidos à base de portas falsas e alçapões. Ou seja, eliminou o mistério e curiosidade dos truques de 

palco. Por outro lado, o programa do mágico Mário Daniel, que produzia efeitos mágicos de close-up a 

espectadores na rua, ajudou a renovar o interesse pela magia em Portugal. O mesmo efeito foi conseguido 

pelos ilusionistas que participaram no programa Portugal tem Talento. 

Actualmente, Mário Daniel prossegue com o programa “Minutos mágicos” aos sábados. O regresso 

deste programa aos televisores, deixa perceber que o interesse do público por ilusionismo permanece 

elevado. Verifica-se que o ilusionismo está, actualmente, na moda do entretenimento. 

 Ambiente tecnológico 

Existem no mercado internacional de ilusionismo milhares de efeitos mágicos, que possibilitam que 

um ilusionista possua um leque diversificado de truques. A magia de close-up é caracterizada por utilizar 

objectos do quotidiano, pelo que a tecnologia não é um factor relevante. 

No entanto, poucas são as lojas que vendem este tipo de material em Portugal. Estas lojas praticam, 

por norma, preços mais elevados que as lojas internacionais. 
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5.3.1.2 Mercado 

O mercado do entretenimento é constituído por: 

 Pessoas que vivem em Portugal, que têm poder de compra elevado e que procuram animação 

para um evento. 

 Empresas médias e grandes, a operar em Portugal, que organizem eventos ou participem em 

feiras. 

 Hotéis/Restaurantes/Cafés (HORECA) que tenham na sua agenda noites temáticas, que tenham 

esplanada, que tenham espaço entre mesas, que tenham um ambiente requintado e moderno. 

A operar no mercado de entretenimento estão os seguintes players: 

 Organizadoras de eventos 

 Ilusionistas 

 Outros artistas (Stand-Up Comedy, Músicos, Karaokes, Pinturas Faciais, Aluguer de Insufláveis, 

etc)  

Os clientes que procuram serviços de entretenimento, pretendem acabar com momentos de espera 

e tédio nos seus eventos. Procuram promover o convívio entre os seus convidados através de temas 

interessantes. Têm como objectivo destacar o “seu” evento junto dos convidados.  
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5.3.1.3 Concorrência 

 Ilusionistas 

No quadro seguinte estão as características analisadas sobre a concorrência.  

Quadro 5-2 - Análise de concorrência - Ilusionistas 

 

De uma forma geral, os ilusionistas com mais experiência no mercado, são também os que têm mais 

notoriedade, websites com mais qualidade e preços mais elevados. No entanto, nenhum dos ilusionistas 

utiliza as redes sociais como meio de comunicação e promoção de uma forma dinâmica, apesar do elevado 

número de fãs. 

Apenas um dos ilusionistas efectua propostas comerciais de forma organizada e profissional, através 

da utilização de templates e linguagem sem erros ortográficos. 

Os workshops de ilusionismo são um serviço ainda pouco explorado pelos ilusionistas. Apenas um 

dos ilusionistas promove este tipo de serviço. 

  

 Andrely Mário Daniel João Miranda Telmo Melo Mário Ribeiro Bernardo Santos Eduardo Fernandes

Experiência ***** ***** ***** * ****

Localização Lisboa Porto Porto Coimbra Margem Sul Lisboa Porto

Notoriedade **** ***** **** * * * **

Performance ***** **** ***** * ***

Rotinas Sim Sim Sim Sim Sim

Execução ***** **** ***** ** ***

Comunicação ***** **** **** ** ***

Website/Blog Não ***** ***** * *** ** ***

Portfólio ***** **** * * ** ****

Informações Sim Sim Não Sim Não Sim

Design **** ***** * **** ** *

Promoção Não Não Não Não Não Não

Testemunhos Não Não Não Não Não Não

Imagens/Vídeos **** ***** * * ** *

Facebook Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim

Imagens ** ** ** * * **

Dinâmica ** * * * ** *

Amigos / Fãs 2604 4422 714 2786 204 681

Informações * * *** * * *

Promoção Não Não Não Não Não Não

Twitter Não Não Não Não Não Não Não

Proposta Comercial * ***** * * * *

Escrita * ***** * * * *

Efeitos gráficos Não Sim Não Não Não Não

Anexos Não Sim Não Não Não Não

Template Não Sim Não Não Não Não

Portal de Artistas Sim Sim Sim Não Não Não Não

Preços *** ***** ***** *** ** *** ****

Festas 200€ / hora 150€ / hora 100€ / hora 200€ / hora 350€ / hora

Ev. Corporativos 400€ / hora 920€ / evento 300€ / hora 450€ / hora

Casamentos 550€ / evento 350 € / hora

Workshops 200€ / hora
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 Empresas de organização de eventos 

Foi efectuado um pequeno estudo de concorrência sobre empresas de organização de eventos. 

Desta forma, será possível identificar as principais diferenças relativamente à oferta comercial entre a 

Magic Days e este tipo de organizações. 

São de destacar as seguintes informações: 

 Oferta constituída por diferentes tipos de animação: 

o Mimos 

o Personagens de Super-Heróis 

o Falso empregado de mesa 

o Convidado infiltrado 

o Pinturas faciais 

o Modelagem de balões 

o Jogos 

o Discotecas 

o Insufláveis 

o Magia 

o Workshops culinária 

o Degustações 

 Cobertura de todo o evento (3/4 horas) 

 Preço hora/pessoa baixo 

5.3.1.4 Comportamento do Consumidor 

Para a análise do comportamento do consumidor, não foram recolhidos dados primários 

directamente do consumidor. Assim, esta análise foi efectuada com base nas percepções dos dois 

colaboradores da Magic Days, especialistas em serviços de entretenimento, uma vez que detêm elevada 

experiência e um conhecimento profundo da matéria. 

Essencialmente, interessa perceber quais os factores determinantes para a compra de serviços de 

entretenimento, enquadrados no processo de compra (ver quadro seguinte). 

Quadro 5-3 - Processo de compra de serviços de entretenimento 

 

Durante o processo existem três momentos chave para a compra: 

1. Pesquisa de fornecedores online. Deve existir uma aposta forte na visibilidade online para que a 

Magic Days seja encontrada quando o cliente procura. Se o cliente não encontra, certamente que 

também não compra. 

2. Shortlist de fornecedores. É neste momento que as vantagens competitivas fazem a diferença. A 

Magic Days tem de conseguir captar a atenção e interesse do cliente. Se o cliente tiver interesse, 

vai querer saber mais. 
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3. Selecção de fornecedor / opção de entretenimento. Este é o momento da verdade, em que o 

cliente escolhe uma, de várias alternativas. Aqui, é importante reforçar as vantagens 

competitivas através de uma proposta de elevado valor. Se a proposta é a de maior valor, o 

cliente compra. 

A excepção a este processo de compra acontece quando o cliente já conhece os serviços da Magic 

Days, quer seja por ter assistido a espectáculos anteriores, quer seja através de recomendações de outros 

clientes. Neste caso, os dois passos iniciais são automaticamente excluídos e o cliente passa directamente 

para a fase do pedido de proposta comercial. De forma a potenciar este tipo de situações, a Magic Days 

deve deliciar o consumidor, motivando o “passa palavra” e captando o interesse de potenciais clientes. O 

espectador de hoje é o cliente de amanhã. 

Falta apenas perceber os factores que o cliente valoriza e a importância que têm na decisão de 

compra. Em seguida estão apresentados esses factores, por ordem decrescente de importância: 

1. Notoriedade. Se o cliente já conhece ou já ouviu falar da empresa, mais confiança tem. Deixa de 

estar perante um serviço desconhecido e mais facilmente acredita nas mensagens da empresa. 

2. Imagem. A imagem da empresa está directamente associada ao seu desempenho. Uma boa 

imagem transmite maiores garantias de valor do serviço.  

3. Recomendações de outros clientes. Além da confiança e da boa imagem, opiniões de outros 

clientes fazem a diferença. É um mercado em que o “passa palavra” desperta a vontade de 

adquirir. 

4. Imagens de eventos anteriores. Uma imagem vale mais que mil palavras e o factor de o cliente 

ver, com os próprios olhos, a satisfação de outros clientes é também um factor determinante 

para a compra. 

Estando a Magic Days num mercado pouco conhecido pelo público geral, a confiança e segurança na 

compra são fundamentais. 

5.3.2 Análise interna 

Estando a empresa na fase de arranque, não existem ainda análises financeiras a fazer. 

De seguida apresentam-se as características da Magic Days que devem ser destacadas: 

 Disponibilidade limitada do ilusionista. 

 Personalidade natural e divertida do ilusionista 

 Falta de planeamento/rotinas de efeitos mágicos 

 Know-how em marketing, gestão e informática 

 Boa imagem do ilusionista 

 Imagens de qualidade e testemunhos muito positivos relativos a trabalhos realizados 

 Sem sistemas de informação 

 Reduzida experiência do ilusionista 

 Notoriedade muito reduzida 

 Capacidade para adaptar/personalizar o espectáculo a cada cliente 

 Presença online através de blog, com pouca qualidade e sem dinâmica 
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5.4 Análise SWOT 

De acordo com a análise de situação efectuada, existem: factores em que a empresa se destaca 

(Forças), factores que a empresa necessita de melhorar (Fraquezas), factores externos que devem ser 

explorados (Oportunidades) e factores de risco externos (Ameaças). Estes factores estão detalhados no 

quadro seguinte. 

Quadro 5-4 - Análise SWOT 

 

5.5 Pressupostos 

A nível dos pressupostos, a análise é efectuada apenas ao nível dos Factores Críticos de Sucesso da 

empresa dada a fase de arranque em que se encontra. O facto de se encontrar na fase inicial das suas 

operações condiciona o desenvolvimento de projecções do ciclo de vida, a hipótese de reinvenção da 

proposição da indústria e de prováveis movimentações dos consumidores e dos concorrentes. 

5.5.1 Factores Críticos de Sucesso 

Estando a Magic Days em fase de arranque, é importante identificar os factores a explorar de forma 

a conquistar vantagem concorrencial no mercado de entretenimento.  

Factores críticos de sucesso: 

1. Forte presença online de forma a aproveitar o principal ponto fraco da concorrência. 

2. Comunicação coerente e com elementos gráficos de qualidade com vista a transmitir uma 

imagem de profissionalismo, credibilidade e qualidade junto do público. 
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3. Elevada qualidade na prestação de serviço ao nível da organização e da performance, de forma a 

obter uma boa avaliação por parte dos consumidores e a gerar novos clientes entre os 

espectadores. 

4. Capacidade de personalização dos efeitos mágicos a cada cliente, distinguindo-se assim da oferta 

da concorrência. 

5. Excelente relação preço / qualidade, aumentando a competitividade face à concorrência. 

A Magic Days deverá desenvolver a sua estratégia e actividades de marketing tendo em consideração 

estes factores chave, com vista ao sucesso da organização. 

5.6 Objectivos e estratégia de marketing 

5.6.1 Objectivos de marketing 

Os objectivos de marketing passam por: 

1. Construir uma imagem de confiança, credibilidade e profissionalismo. 

2. Obtenção de parceiros e clientes estratégicos 

3. Aumentar a notoriedade 

4. Conseguir nível de satisfação elevado 

5. Focar a promoção em eventos corporativos e casamentos 

6. Alargar oferta comercial a workshops 

Estes são os ingredientes de marketing necessários para construir o sucesso da organização a 

médio/longo prazo. 

5.6.2 Estratégia de marketing 

5.6.2.1 Segmentação e mercado alvo 

Tendo em conta o mercado, os objectivos da organização e a atractividade, optou-se por efectuar 

uma segmentação multivariada em cascata. Foram utilizadas as variáveis: geográfica (região), 

comportamental (ocasião de consumo) e psicográfica (classe social): 

1. Região de Lisboa: 

1.1. Eventos Corporativos: Empresas que procuram entretenimento para eventos de promoção interna 

ou externa. 

1.2. HORECA: Empresas do canal HORECA que procuram animação para atrair/satisfazer os clientes. 

1.3. Casamentos e baptizados: Particulares que procuram entretenimento para cerimónias especiais 

como casamentos ou baptizados. 

1.4. Festas: Particulares que procuram animação para ocasiões festivas junto de família e amigos. 

1.4.1. Classes média-alta e alta: Particulares com nível cultural e com recursos financeiros 

elevados. 
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O canal HORECA, apesar de ser um segmento atractivo, pela segurança financeira que pode 

representar, não será um mercado alvo. A exclusão deve-se às limitações em termos de disponibilidade do 

mágico, que não poderá efectuar mais de um ou dois contratos com empresas deste segmento.  

Desta forma o mercado alvo da Magic Days é o seguinte:  

1. Região de Lisboa: 

1.1. Eventos corporativos 

1.2. Casamentos e baptizados 

1.3. Festas 

1.3.1.   Classes média-alta e alta 

5.6.2.2 Posicionamento 

O serviço de reportagem fotográfica ainda não tem capacidade para cobrir eventos de grande 

dimensão, tais como eventos corporativos ou casamentos. Por este motivo, a Magic Days pretende 

adicionar este serviço apenas à oferta para o segmento de Festas. 

Sendo assim, a Magic Days pretende posicionar-se como uma marca que: 

 presta serviços personalizados de ilusionismo com elegância e eficácia 

 oferece um preço baixo 

Entenda-se eficácia por fazer exactamente o que o cliente necessita, da forma que pretende e 

quando mais precisa. (Porquê? / Como? / Quando?) 

Adicionando o serviço de reportagem fotográfica ao segmento de Festas, a Magic Days pretende 

diferenciar-se da concorrência através de uma estratégia “mais pelo mesmo”.  

Em termos estratégicos é necessário ter em atenção as acções de marketing que se executam, 

eventos de promoção e parceiros de negócio, uma vez que esses factores podem afectar as percepções das 

pessoas em relação à marca. 

5.7 Marketing Mix 

Neste capítulo serão definidas todas as acções de marketing a executar pela Magic Days, relativas a 

cada P do marketing mix. A prioritização destas actividades será abordada no capítulo referente ao 

Planeamento. 

5.7.1 Produto 

A oferta comercial da Magic Days é constituída pelo serviço principal, ilusionismo de close-up, e pelos 

serviços adicionais de reportagem fotográfica e de personalização dos efeitos mágicos. 

Ambos os serviços adicionais são oferta na compra do serviço principal, de forma que a empresa 

possa adquirir experiência e competências nesses serviços. Após essa fase a Magic Days deverá incorporar 

esses serviços na oferta comercial, como adicionais pagos. 
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Aproveitando a lacuna que existe no mercado quanto à oferta de workshops de ilusionismo, a Magic 

Days deverá criar condições para poder introduzir mais um serviço na sua oferta. 

De forma a melhorar os serviços prestados, apresentam-se de seguida as acções a executar: 

 Curso de formação em comunicação empresarial para o mágico 

 Curso de formação para formadores para o mágico 

 Curso de formação em fotografia para o fotógrafo 

 Curso de formação em Photoshop para o fotógrafo 

 Pesquisa de truques inovadores no mercado e com possibilidade de personalização 

 Assistir a espectáculos de outros ilusionistas (benchmarking) 

A marca utilizada na promoção de todos os serviços denomina-se Magic Days, uma vez que se 

pretende que o consumidor identifique esta marca como uma marca que presta serviços em eventos. 

Pretende-se ainda construir um valor da marca que seja um factor positivo de diferenciação na mente dos 

consumidores. 

Por este motivo, devem ser tomadas as seguintes acções: 

 Contratar um designer gráfico que colabore na construção da imagem de marca e logótipo. 

 Incluir o logótipo em todos os elementos de contacto com o público e/ou consumidor 

A imagem de todos os elementos de comunicação de estar de acordo com a marca, ou seja, deve ser 

assegurada a consistência na imagem em todas as plataformas de marketing. 

5.7.2 Preço 

Sendo o preço o único elemento do marketing mix que produz receitas, a definição dos preços a 

praticar pela Magic Days deve ter em atenção factores internos e externos. 

Factores Internos 

 Construir uma imagem de confiança, competência e profissionalismo – o preço não deve ser 

demasiado baixo 

 Obtenção de parceiros e clientes estratégicos – condições vantajosas para parceiros 

 Aumentar a notoriedade – o preço de penetração 

 Estratégia “mais pelo mesmo” – o preço deve estar equiparado à concorrência 

 Segmentos de mercado – o preço deve ser definido para cada segmento 

 Custos variáveis  – os custos variáveis não são significativos, pelo que a definição de preço não irá 

depender deste factor 

Factores externos 

 Concorrência monopolista, ou seja, os consumidores percebem que as diferenças de preços 

estão associadas a diferenças no serviço prestado – o preço não deve ser elevado porque a 

Magic Days não tem notoriedade no mercado 
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 Percepção “preço-valor” por parte dos consumidores – o preço não deve ser demasiado baixo, 

porque pode trazer associações a serviço de valor baixo 

 Preços da concorrência: os preços da concorrência variam por segmento num intervalo entre 

150€ e 450€ por hora – os preços a praticar devem estar neste intervalo 

De acordo com os factores apresentados, deverá ser executada a seguinte acção: 

 Definição de preços cada segmento e de acordo com a estratégia Good-Value, representado 

qualidade elevada a preço baixo. 

5.7.3 Distribuição 

A prioridade da Magic Days é a distribuição directa ao consumidor, através de uma aposta forte no 

canal online.  

No entanto, será também relevante para a empresa formar parcerias com empresas de organização 

de eventos, uma vez que são empresas com uma oferta mais completa. Desta forma poderemos chegar a 

clientes que procuram soluções globais para os seus eventos. 

O quadro seguinte é ilustrativo da estratégia de distribuição da Magic Days. 

Quadro 5-5 - Estratégia de distribuição da Magic Days 

 

Desta forma, pretende-se construir as plataformas que permitam uma distribuição directa ao cliente. 

Nesse sentido, as acções a executar são as seguintes: 

 Construção do website Magic Days 

 Desenvolvimento de uma página de Facebook 

 Desenvolvimento de uma página de LinkedIn 

 Elaboração de emails pré-definidos para envio de propostas comerciais, incluindo um catálogo 

digital 

 Formação de parcerias com empresas de organização de eventos. Neste caso, é necessário um 

cuidado adicional com a selecção dos parceiros para que não tenha impacto no posicionamento 

da Magic Days. 
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 Contratação de um designer gráfico que desenvolva a componente gráfica dos três primeiros 

pontos. 

5.7.4 Promoção 

Neste ponto, define-se o mix de promoção com o objectivo de efectuar uma comunicação eficaz sem 

recorrer a elevados investimentos. Desta forma, existirá um foco maior em marketing directo e promoção 

de vendas. As vendas directas deverão ser executadas apenas quando o cliente pretenda uma reunião de 

apresentação da empresa e/ou serviço. O canal online servirá também como um canal de relações públicas 

através das redes sociais. A componente de publicidade, uma vez que exige investimentos significativos, irá 

ter menor prioridade.  

As medidas a tomar poderão ou não estar direccionadas a um segmento de mercado específico, 

dependendo do objectivo da medida. Assim, apresentam-se de seguida as acções de promoção a executar 

e respectivos objectivos: 

Geral: 

 Construção do layout para o website. O objectivo é transmitir uma imagem de profissionalismo e 

confiança, através de um design moderno, conteúdos interessantes para o cliente. Além disso, 

deve existir uma secção para efectuar a promoção dos serviços. 

 Implementação de SEO (Search Engine Optimization) ao website. O objectivo é aumentar a 

visibilidade. 

 Presença no portal de artistas. O objectivo é aumentar a visibilidade online. 

 Criação de cartão de cliente, com possibilidade de ganhar prémios trimestrais. O cartão poderá 

ter íman para colocação no frigorífico ou no computador de forma a não se perder. O cliente 

habilita-se a ganhar prémios como baralhos de cartas, pequenos truques de magia, reportagem 

fotográfica dos momentos mágicos ou 1h de ilusionismo. A periodicidade de sorteio dos prémios 

deve ser trimestral. O objectivo é garantir que são executados espectáculos, onde poderão surgir 

novos clientes. 

 Após a prestação do serviço, oferecer um CD personalizado com vídeo de 2 minutos aos clientes 

para colocação no Facebook, onde consta o logótipo e website. É necessário criar um layout para 

os CDs. O objectivo é aumentar a notoriedade. 

 Estimular os contactos do facebook a tornarem-se fãs e a partilharem com os seus amigos a 

página de facebook da Magic Days. Como estimulo, é oferecido um desconto de 20% a quem 

executar as 2 tarefas. O objectivo é aumentar a notoriedade e aumentar o número de fãs da 

página do facebook. 

 Inquérito à rede de contactos Facebook, com oferta 20% de desconto em Festas. O objectivo é 

aumentar a notoriedade e obtenção de dados para campanhas de direct mail. Devem ser obtidas 

informações sobre: 

 Empresa onde trabalha, eventos previstos e datas de realização, nome e email do 

responsável 

 Nome e email de amigos que estejam noivos 

Eventos Corporativos 
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 Nos meses de Setembro e Outubro, promover descontos de 15% em festas de Natal corporativas 

através do website, facebook e direct mail. O objectivo é estimular a compra do serviço. 

 Promover o website junto de Chief Executive Officers, Administradores e Directores de Vendas, 

Marketing e Recursos Humanos através do LinkedIn. O objectivo é aumentar a notoriedade e 

aumentar o número de visitas ao website. 

 Efectuar campanhas de direct mail para empresas que irão participar em feiras temáticas na 

Feira Internacional de Lisboa. O objectivo é aumentar a notoriedade e o número de visitas ao 

website. 

 Fazer publicidade em revistas de negócios. Ex: Exame, Marketeer. O objectivo é aumentar a 

notoriedade. 

Casamentos e Baptizados 

 Nos meses de Janeiro a Março, promover descontos de 15% em casamentos e baptizados através 

do website, facebook e direct mail. O objectivo é estimular a compra do serviço. 

 Distribuição de panfletos na Expo Noivos que decorre na Feira Internacional de Lisboa. O 

objectivo é aumentar a notoriedade. 

 Efectuar campanhas de direct mail para casais que estão a organizar o seu casamento. O 

objectivo é aumentar a notoriedade e o número de visitas ao website. 

 Inscrição como fornecedores em websites/blogs dedicados a casamentos. Ex: 

onossocasamento.pt. O objectivo é aumentar a visibilidade online. 

 Fazer publicidade em revistas de casamentos e noivas. O objectivo é aumentar a notoriedade e 

captar novos clientes. 

Festas 

 Nos meses de Janeiro e Fevereiro, promover descontos de 15% no dia da Mãe, através do website, 

facebook e direct mail. Nos meses de Fevereiro e Março, promover descontos de 15% no dia da 

Mãe. O objectivo é estimular a compra do serviço. 

 Efectuar campanha de promoção através do Google Adwords. O objectivo é aumentar a 

notoriedade e visitas ao website. 

 Efectuar campanhas de direct mail para pessoas que estejam quase a comemorar mais um 

aniversário. O objectivo é aumentar a notoriedade e o número de visitas ao website. 

 Distribuição de panfletos em zonas de luxo. Ex: Quinta da Marinha. O objectivo é aumentar a 

notoriedade. 

 Fazer publicidade em revistas cor-de-rosa. Ex: Caras, Lux. O objectivo é aumentar a notoriedade e 

captar novos clientes. 

Parceiros 

 Efectuar campanhas de direct mail para empresas de organização de eventos, promovendo 

descontos para parceiros até 30%. O objectivo é aumentar o número de parcerias. 
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5.7.5 Pessoas 

A Magic Days tem 2 colaboradores com tarefas distintas: o ilusionista e o manager. Ambos 

participam em todas as decisões estratégicas e preparam em conjunto cada evento de forma cuidadosa. 

O ilusionista, além das competências enquanto mágico, tem a capacidade de personalizar os efeitos 

mágicos para cada cliente. Tem ainda a responsabilidade pela pesquisa e compra de novos efeitos mágicos, 

pela preparação dos novos truques, pela definição das rotinas e pela organização do espectáculo em si. 

O manager, com competências em gestão, marketing e informática, desenvolve todas as tarefas de 

backoffice. Faz parte da sua responsabilidade: 

 Definição de conteúdos do website, facebook e outros elementos de marketing 

 Definição e implementação da estratégia e tácticas de marketing 

 Gestão de parcerias 

 Prospecção de mercado 

 Contacto com o cliente 

O manager efectua ainda as reportagens fotográficas durante os eventos, produz e envia o CD ao 

cliente com as fotografias do seu evento. 

A combinação das competências dos dois colaboradores traduz-se numa vantagem competitiva 

importante. A relação informal, simples e próxima entre os dois colaboradores é uma mais-valia em termos 

operacionais. 

5.7.6 Evidências Físicas 

Uma vez que a Magic Days está no mercado de serviços e não possui uma loja física, os clientes 

apenas têm contacto físico com a empresa em reuniões pré-venda e durante os eventos. Actualmente os 

colaboradores apresentam-se nas reuniões com fato e gravata e com portátil para efectuar as 

apresentações. Nos eventos o ilusionista leva consigo a mala com os materiais que tem uma imagem no 

topo, vai trajado com blazer e gravata ou fato, chapéu de ilusionista e com uma apresentação cuidada. O 

fotógrafo vai trajado de forma mais informal, como é normal nos fotógrafos e utiliza uma máquina 

fotográfica semi-profissional. Exibe ainda um saco de transporte da máquina fotográfica. 

De forma a garantir que a imagem transmitida pelas evidências físicas se ajusta ao posicionamento 

pretendido e aos objectivos de marketing, é necessário executar as seguintes acções: 

 Construção de um Roll-Up promocional para utilização nos eventos 

 Criação de uma nova imagem para a mala do mágico 

 Compra de sistema de som para o mágico 

 Criação de uma imagem para a mala do fotógrafo 

 Compra de uma mesa e pano preto para ilusionista efectuar os truques e colocar os materiais 

 Criação de cartão de visita para distribuição ao público 

 Compra de pólos de manga curta e comprida com o logótipo para o fotógrafo 
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5.7.7 Processos 

Estando a Magic Days em fase de arranque, não tem processos implementados. Sendo assim, as 

acções a tomar serão: 

 Definir, documentar e implementar todos os processos de relacionamento com o cliente ou 

parceiro comercial. Neste caso, é importante ter em atenção os seguintes processos: compras, 

reservas, cancelamentos, reuniões de apresentação dos serviços, pedidos de informação, 

reclamações, proposta comercial, pagamentos, envio de fotografias, testemunhos no website, 

comentários no facebook, sugestões, checklist de questões ao cliente pós-reserva, reuniões com 

parceiros, proposta de parceria. 

 Criação de templates de emails para os diversos tipos de contacto através de correio electrónico 

 Criação de guiões para os diversos tipos de contacto por telefone ou presencial. 

 Definir, documentar e implementar todos os processos internos 

As duas acções de definição de processos encontram-se divididas porque representam prioridades 

diferentes. Tendo a empresa apenas dois colaboradores que mantêm um contacto diário e próximo, não é 

tão prioritária a acção relativa aos processos internos. 

5.8 Planeamento, Implementação e Controlo 

5.8.1 Planeamento 

5.8.1.1 Cronograma 

Neste ponto, está definido o programa de implementação das acções definidas no Marketing Mix. O 

plano é apresentado com as acções organizadas por função de marketing. Em cada acção está definido o 

responsável pela respectiva implementação. Uma vez que o Plano de Marketing representa a estratégia da 

empresa a médio/longo prazo, as acções estão repartidas no tempo de acordo com a sua prioridade, ou 

seja, as acções prioritárias estão previstas para 2011 enquanto as que têm prioridade menor estão 

previstas a partir de 2012. O detalhe mensal destas últimas deverá ser integrado no planeamento e 

orçamento para 2012. 

Este planeamento tem elevada importância para uma implementação eficaz das medidas definidas e 

controlo dos prazos e objectivos subjacentes. 
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Quadro 5-6 - Cronograma das acções de marketing mix 

 

5.8.1.2 Orçamento 

O orçamento de marketing inclui as vendas de serviços, os custos com os serviços prestados, salários, 

custos com a implementação das acções de marketing e custos de gestão da empresa. Para a previsão de 

vendas, teve-se em consideração a disponibilidade limitada do ilusionista. Por este motivo, também os 

valores de investimentos em marketing estão limitados, ou seja, as rubricas orçamentadas estão 

subvalorizadas, tendo em conta o potencial de negócio da Magic Days. 
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Quadro 5-7 - Orçamento 

 

5.8.2 Implementação e Controlo 

O plano de marketing da Magic Days deve ser do conhecimento dos dois colaboradores da empresa. 

Desta forma: 

 Ficam com conhecimento das suas responsabilidades na execução das acções 

 Podem efectuar uma gestão do tempo mais eficaz 

 Ficam identificados com as ideias, estratégia, missão e posicionamento 

 Actua como fio condutor da forma de actuar pretendida pela organização 

O controlo será efectuado informalmente pelos dois colaboradores, em reuniões presenciais ou por 

telefone. Não estão definidos checkpoints de controlo, uma vez que existirá um acompanhamento semanal 

por parte dos dois relativamente à evolução das implementações. 
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6 CONCLUSÃO 

A metodologia Action Research revelou-se indicada para o tipo de dissertação em causa, quer pela 

natureza qualitativa dos dados a recolher, quer pelo objectivo a que o estudo se propunha. As pesquisas 

efectuadas permitiram encontrar fundamentos teóricos importantes para o desenvolvimento de um plano 

de marketing consistente e coerente.  

O desenvolvimento empírico resulta, para a Magic Days, na definição clara de objectivos tais como a 

construção de uma imagem de confiança, credibilidade e profissionalismo, a obtenção de parceiros e 

clientes estratégicos e o aumento da notoriedade. De forma a alcançar os objectivos definidos, a marca 

pretende destacar-se da concorrência no mercado da região de Lisboa, segmentado em Eventos 

Corporativos, Casamentos e Baptizados e Festas. Pretende-se que a marca seja percebida como prestadora 

de serviços de ilusionismo com elegância e eficácia e oferecendo um preço baixo. Numa estratégia clara de 

“mais pelo mesmo”, foi adicionado o serviço de reportagem fotográfica ao segmento Festas. 

Com base na estratégia delineada, foi especificado um plano de acção detalhado a curto/médio 

prazo, constituído pelas medidas a executar, responsável pela execução, cronograma de execução e 

orçamento. São fulcrais para alcançar os objectivos, medidas como: definição dos preços por segmento, 

criação de uma imagem de marca, construção de um website, contratação de um designer gráfico, 

estabelecimento de parcerias e elaboração de um catálogo digital. 

Esta dissertação será, certamente, uma mais-valia importante para a marca Magic Days. 
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ANEXO 

Processo de planeamento de marketing 

Fase Títulos Principais Ferramentas, técnicas e outputs 

1 Sumário Executivo  
2 A base do plano e o contexto para o 

que se segue (um sumário da posição 
atingida e o progresso estratégico 
efectuado) 

 

3 A visão da organização, a missão e 
aspirações e objectivos estratégicos 

 

4 Visão geral de mercado e análise de 
situação 

 

5 Análise interna: forças, fraquezas e 
medidas das capacidades 

 Forças e fraquezas e as suas 
implicações 

 Análise de recursos 

 Activos e competências 

 Medidas de capacidades 

 Análise de portfólio 

 Posições do ciclo de vida do 
produto e marca 

 Análise da realidade (porque 
alguém devem comprar o 
produto?) 

 Objectivos estratégicos e 
Realidade estratégica (o que 
queremos fazer e o que somos 
realmente capazes de fazer?) 

 Benchmarking (comparação 
com os outros) 

5 (a) A avaliação preliminar das forças e 
fraquezas e a visão inicial de como 
potenciar as capacidades 

 

6 Análise externa e auditoria de mercado  Análise SLEPT 

 Oportunidades e ameaças: 
crenças básicas, implicações e 
“must do’s” 

 Tendências de mercado e 
implicações 

 Análise de 
desempenho/importância 

 Análise de consumidores, 
incluindo percepções sobre a 
organização, medidas de 
satisfação e medidas de 
lealdade 

 Áreas de incompatibilidade 
entre empresa e consumidor 

 Análise de concorrência 
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 Análise do ciclo de vida no 
mercado do produto, marca e 
tecnologia 

6 (a) Avaliação preliminar das oportunidades 
e ameaças: as questões que emergem 
das análises, incluindo os factores 
críticos de sucesso 

 

7 Análise de questões críticas e definição 
do posicionamento de forma a reduzir 
as ameaças competitivas e como 
explorar as oportunidades  

 Pontos estratégicos essenciais 
e prioridades 

 Prioridades de marketing 

8 Os principais pressupostos subjacentes 
ao plano 

 Factores críticos de sucesso (as 
áreas em que a empresa se 
deve distinguir se quiser 
ultrapassar os concorrentes e 
alcançar sucesso) e como eles 
estão a mudar 

 Projecções do ciclo de vida 

 Prováveis movimentações e 
desenvolvimentos dos 
consumidores e concorrentes 

 O âmbito de potenciar as 
capacidades (o que podemos 
fazer para reinventar a 
proposição de marketing e/ou 
da indústria) 

9 O mercado-alvo e as suas 
características 

 Questões sobre clientes e 
consumidores 

 Grupos estratégicos 

 Segmentação, Targeting e 
posicionamento 

 Análise do espaço de mercado 
10 Os objectivos de marketing por 

mercado, grupo de produto, segmento 
e marca 

 A matriz de Ansoff 

 Posição competitiva e 
vantagens competitivas 

 Estimação de lucros e análise 
de sensibilidade 

11 Afirmação de posicionamento  
12 Estratégia de marketing e concorrencial 

e a posição competitiva 
 O tipo de estratégia: 

 A grande ideia – A proposição 
matadora ou vencedora 

 Alvos e prioridades 
competitivas 

 Questões de diferenciação e 
posição competitiva 

 Abordagens para potenciar as 
capacidades: as 3 acções que 
poderão marcar a diferença 

 Visão de breakpoint 

 Segmentação, targeting e 
posicionamento 
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13 A gestão dos sete P’s do marketing mix  Os 7 P’s: Produto, Preço, Ponto 
de Venda, Promoção, Pessoas, 
Evidência Física e Processos 

 Aspectos de serviço ao cliente 
e estabelecimento dos níveis 
de serviço 

14 O desenvolvimento da marca  Mapeamento de mercado 

 Vantagem competitiva, 
proposição de venda e valores 
da marca 

 A ‘grande ideia’ e visão de 
breakpoint 

 A base para a diferenciação e 
vantagem competitiva 

 Potenciar os activos e 
estratégia 

 A proposta de valor 
15 Orçamentos  
16 Revisão e possível reformulação dos 

objectivos 
 

17 O plano de acção  
18 Implementação e controlo  Questões de responsabilidade 

 Prazos, objectivos intermédios 
e medidas de desempenho 

 Internal marketing 

 Os 7S de McKinsey 
19 Plano de contingência  Cenário e pensamento “what 

if” 

Fonte: adaptado de C. Gilligan e R. Wilson (2009) 


