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Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um plano de 

marketing para a empresa Café Devotion. A Café Devotion é uma empresa colombiana 

que foi fundada no ano de 2006 com o objetivo de oferecer café de elevada qualidade aos 

consumidores colombianos. A empresa produz e comercializa café colombiano do tipo 

premium e está presente no setor residencial, de restauração e empresarial, nas principais 

cidades no país.  

Com este projeto pretende-se contribuir para o aumento da notoriedade da marca, 

para o aumento das vendas e da quota de mercado da empresa. Através da revisão de 

literatura (Capítulo 2), que apresenta o contributo de diferentes autores sobre conceitos 

importantes para a temática em estudo, foi desenvolvido o quadro de referências que 

serviu de base para o plano. 

Para a elaboração do plano foi feita uma análise à situação atual do setor do café 

e da empresa, por forma a compreender o contexto externo e interno da empresa. Além 

disso, foi realizada uma entrevista informal ao Diretor-Geral da empresa Café Devotion 

e aplicado um questionário online onde se obtiveram 320 respostas. 

Os resultados do questionário demostraram que a maior parte dos inquiridos não 

conhece a marca. Deste modo, o estudo que se apresenta poderá ser relevante para o futuro 

da empresa. 

 

Palavras-chave: Café Devotion, café, plano de marketing, valor da marca, notoriedade 

da marca. 
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Abstract 

This project aims to develop a marketing plan for Café Devotion. Café Devotion 

is a company that produces and sells premium Colombian coffee. Founded at 2006 with 

the objective of supply premium Colombian coffee to Colombian customers. This 

company has presence at homes, businesses and restaurants segments in the main cities 

of this country.  

The purpose of this research is to contribute for the increase of its brand awareness, 

sales and market share. Through literature review (Chapter 2), which presents the 

contribute of different authors for the topic in study, was developed a reference frame that 

was the base for the marketing plan.  

It was made an analysis of the current situation of the coffee sector and the 

company, in order to understand the external and internal context of Café Devotion. In 

addition, it was made an informal interview to the company's Main Director of Café 

Devotion and it was launched an online survey. The survey collected 320 answers and 

showed that the respondents, in the most part of them don’t know the brand. So this 

investigation could be relevant for company’s future.    

 

 

 

 

Key words: Café Devotion, coffee, marketing plan, brand equity, brand awareness. 
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PLANO DE MARKETING – CAFÉ DEVOTION 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Enquadramento 

Atualmente, existem duas commodities 1  extremamente importantes para a 

sociedade: primeiro o petróleo, a matéria-prima do desenvolvimento económico, da maior 

parte dos países, economias ou indústrias da atualidade; o segundo, genericamente 

presente no dia-a-dia em qualquer sociedade moderna, é o café. Este produto é tão 

importante que segundo um estudo da AICC, (Associação Industrial e Comercial do Café), 

é o segundo commodity com maior volume de negócio, nas principais bolsas mundiais, 

nomeadamente em Nova Iorque e Londres. O comércio do café é muito importante a nível 

mundial e para alguns países é fundamental para o seu desenvolvimento. O seu cultivo, 

torrefação, comércio, transporte e marketing emprega milhões de pessoas em todo o 

mundo, e as economias cerca de 72 países da América do Sul, América Central, África e 

Ásia dependem vitalmente deste produto. O café, tem sido usado como bebida por mais 

de 700 anos e atualmente é a segunda bebida mais consumida do planeta, é apenas 

superada pela água e tal importância, na sociedade moderna, conduziu-me a este Trabalho 

Final de Mestrado (AICC, 2015).  

O presente estudo consiste em elaborar um plano de marketing para a empresa 

Café Devotion, presente no setor da restauração, empresarial e das grandes superfícies na 

Colômbia. Dedicada à venda e produção de café colombiano, considerado como um dos 

cafés mais apreciados do mundo pela sua alta qualidade (Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia).  

                                                 
1 Bens básicos que podem ser trocados por outros produtos de igual categoria, normalmente são utilizados como inputs 

para outros produtos. Acedida em 30/05/2015 em: http://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp 
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Um plano de marketing segundo Kotler&Keller (2012, p.54), “é um dos outputs 

mais importantes do processo de marketing (…), é um documento escrito que sintetiza 

que o que o marketeer tem aprendido sobre o mercado e indica como a companhia planeia 

atingir os objetivos de marketing”. 

 É como tal, bastante claro que um plano de marketing é fundamental para atingir 

os objetivos da empresa e por isso também muito importante para a Café Devotion. É 

importante destacar ainda a relevância na investigação dos conceitos de valor de marca 

(brand equity) e de notoriedade de marca (brand awareness), que foram muito 

significativos e convenientes para esta investigação. Ambos os conceitos estão presentes 

na elaboração desta tese. 

1.2. Objetivo 

 

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um plano de 

marketing para a empresa Café Devotion, empresa de origem colombiana que se dedica 

à comercialização de café colombiano de alta qualidade. Por sua vez, este plano de 

marketing pretende aumentar a notoriedade da sua marca e a sua quota de mercado, no 

consumo residencial.  

1.3. Estrutura  

 

O presente trabalho está dividido em quatro partes: a primeira parte é uma 

introdução à temática da investigação. Seguindo-se de uma revisão de literatura, onde se 

definem os conceitos mais importantes sobre a área de investigação: marketing, plano de 

marketing, valor de marca, notoriedade de marca e quadro de referência). 

Na terceira parte do trabalho, apresenta-se o plano de marketing que engloba os 

seguintes pontos: descrição da análise da situação atual, que encerra análise externa e 
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interna da empresa; a análise SWOT; a identificação da segmentação, o targeting e o 

posicionamento; a definição de objetivos e táticas; uma descrição do orçamento e 

calendarização; e a implementação e controlo do plano. Por último apresentam-se as 

conclusões e recomendações. 

1.4. Metodologia 

 

Para atingir o objetivo definido, foi necessário recolher e analisar informações 

atuais, tanto ao nível do estudo do setor e as suas características de mercado, concorrência 

e comportamento do consumidor, como as características da marca e o seu valor para o 

consumidor. Para tal, analisou-se detalhadamente o ambiente que rodeia a empresa por 

meio de uma análise externa e interna. Realizou-se uma entrevista informal ao Diretor 

Geral da empresa e recopilou-se informação do ambiente externo, foi feita também uma 

análise da concorrência. Assim, destacaram-se as fraquezas e forças, junto com as 

ameaças e oportunidades que envolvem a empresa (Análise SWOT).  

Após a esta análise, lançou-se um questionário mediante as redes sociais e correio 

eletrónico para obter informações do comportamento do consumidor. Por fim, compilou-

se a informação, e elaboraram-se estratégias e táticas.  

1.4.1. Tipo de estudo 

Dado o objetivo do estudo, a sua problemática, a informação recolhida e a análise 

feita aos dados obtidos, o tipo de estudo utilizado foi o método de investigação misto: 

qualitativo e quantitativo, onde se usam ambos os tipos de informação. (Saunders, 

Lewis&Thornhill, 2009).  

1.4.2. Abordagem do estudo 

A abordagem utilizada neste estudo é action research, uma vez que este projeto 
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destina-se à melhoria do desempenho da Café Devotion, através do diagnóstico, do 

planeamento, e de propostas de ações que se traduzem numa mudança. (Saunders, 

Lewis&Thornhill, 2009). 

1.4.3. Seleção da amostra 

A seleção da amostra para a entrevista individual foi do tipo não-probabilística 

por julgamento. A seleção da amostra para a recolha de respostas aos inquéritos foi não-

probabilística por conveniência, quando partilhada no Facebook, e não-probabilística por 

julgamento quando enviada por correio eletrónico.  

1.4.4. Recolha de dados 

Conforme as necessidades apresentadas pelo estudo, a recolha de informação foi 

feita em duas fases. Na primeira fase foi feita uma recolha de dados secundários, com o 

propósito de compreender o setor do café na Colômbia. Depois de uma compreensão 

inicial ao setor, procurou-se recolher dados primários, através de duas formas: 1) uma 

entrevista ao Diretor Geral da empresa Café Devotion, e 2) recolha de dados através de 

inquérito online aos clientes e potenciais clientes da marca. A entrevista individual com 

o Diretor Geral da Café Devotion, foi feita por correspondência eletrónica, tendo em conta 

a distância. Os inquéritos online foram divulgados pela rede social Facebook e por correio 

eletrónico.  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Marketing 

Atualmente, o marketing torna-se vital na sobrevivência da maior parte das 

empresas e como tal, conhecer as definições que existem relativamente a este conceito 

foi relevante para a presente investigação. Kotler&Armstrong, (2012, p.5), afirmam que 

marketing “é o processo onde as empresas criam valor para os consumidores, com o 
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propósito de ter de volta, valor por parte dos consumidores”. Os autores, vão ainda mais 

longe ao afirmar ainda que, “hoje os marketeers2 pretendem tornar-se parte da vida dos 

consumidores e enriquecer as suas experiências com as suas marcas para lhes ajudar a 

experienciar as marcas (…), o marketing deve ser entendido não no velho sentido de fazer 

uma venda, mas no novo sentido de satisfazer as necessidades dos clientes”. 

(Kotler&Armstrong, 2012, p.5). É evidente, que os autores pretendem demonstrar que 

nos tempos de hoje, o conceito de marketing deve ser entendido como algo muito mais 

abrangente que uma simples transação comercial. Este é um processo que vai muito mais 

longe, onde interagem imensos aspetos que fazem parte da vida dos consumidores, 

conservando uma relação forte e duradoura, ao satisfazer as suas necessidades, por meio 

dum produto ou serviço que apresente valor.  

A Associação Americana de Marketing segundo o Blythe (2010), indica que “o 

marketing é o processo de planear e executar: a criação, o preço, a promoção, e a 

distribuição de ideias, bens e serviços, para criar intercâmbio e a satisfação individual e 

organizacional de objetivos” (p.2), esta definição foi altamente criticada, pois remete o 

conceito de marketing como um processo que tem um resultado somente monetário.  

Tendo em conta estas duas afirmações, cabe salientar que o marketing apesar de 

contribuir monetariamente para os objetivos da empresa, não deve ser o único objetivo, 

mas ir mais longe, ao tentar fazer parte das vidas das pessoas estabelecendo uma relação 

emocional entre elas e a marca. 

                                                 
2  Alguém que trabalha ou suporta um sistema de mercado em particular. Acedido 16/07/2015 em:  

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/marketeer 
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2.2. Plano de marketing 

2.2.1. Definição do plano de marketing 

Kotler&Armstrong (2012), referem que o planeamento de marketing envolve 

escolher estratégias de marketing que ajudaram à empresa a atingir os seus objetivos 

estratégicos. Um plano de marketing detalhado é necessário para cada negócio, produto 

ou marca (p.54). Adicionalmente, Blythe (2010), defende Hollensen (2006) ao declarar 

que “o planeamento de marketing é o processo estruturado de investigação e análise de 

situações de marketing, desenvolvendo e documentando objetivos de marketing, 

estratégias e programas, e implementando, avaliando e controlando atividades para atingir 

os objetivos” (p.14). 

McDonald (2007, p.8), afirma ainda que o propósito principal do planeamento de 

marketing é a identificação e criação de vantagem competitiva, e que é a implementação 

planeada dos recursos de marketing para atingir os objetivos de marketing. Acrescenta 

ainda que o planeamento de marketing “é simplesmente a sequência lógica, e a serie de 

atividades que levam à colocação de objetivos de marketing e à formulação de planos 

para os atingir”. Por outro lado o Westwood (2006), afirma que o planeamento é um dos 

papéis mais importantes da administração por isso, destaca a relevância que tem o plano 

de marketing numa empresa, ao assegurar que “deve identificar as mais promissórias 

oportunidades de negócio para a empresa, e focar-se em como penetrar, capturar e manter 

posições nos mercados identificados” (p.1). 

Para o Kotler&Keller (2012), o planeamento de marketing consiste em: “analisar 

oportunidades de mercado, selecionar mercados alvos, desenhar estratégias de marketing, 

desenvolver programas de marketing e gerir os recursos do marketing” (p.15). 

Kotler&Keller (2012), propõem a seguinte definição do plano de marketing: “um plano 

de marketing é um documento escrito que resume o que o profissional de marketing sabe 
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sobre o mercado, e que indica como a empresa planeia atingir os seus objetivos (…) o 

plano de marketing é um dos produtos mais importantes do processo de marketing” (p.54). 

Assim nota-se que vários autores (McDonald, 2007; Westwood, 2006; Kotler&Keller, 

2012), destacam-se pelas suas afirmações relativamente ao plano de marketing, 

especialmente ao indicarem os objetivos como parte fundamental da execução de um 

plano de marketing, e a importância deste mesmo plano para uma empresa. 

2.2.2. Estrutura do plano de marketing 

 

Um aspeto importante de cada plano de marketing é a identificação da estrutura 

adequada para cada situação. Vários autores (Kotler&Amstrong, 2012; Westwood, 2006; 

McDonald, 2007), propõem diferentes estruturas para o plano de marketing. Em especial, 

Kotler&Armstrong (2012) e McDonald (2007) cujas propostas são semelhantes e se 

complementam, foram importantes para execução deste plano de marketing. 

Kotler&Armstrong (2012) apresenta uma estrutura específica e bastante completa de um 

plano de marketing (Quadro I); 

Quadro I. Estrutura de um plano de marketing 

Secção Propósito 

Sumário executivo Apresentar um breve resumo com as principais metas 

e recomendações, para uma breve análise da gestão.  

Situação atual do marketing Descreve o mercado alvo e a posição da empresa 

(Descrição do mercado, produto, concorrência e 

distribuição).  

Análise de oportunidades e ameaças  Avalia ameaças e oportunidades mais importantes 

que o produto pode enfrentar. 

Objetivos e questões Define os objetivos que a empresa espera atingir e as 

questões que respondem à consecução dos mesmos. 

Estratégia de Marketing Sublinha a lógica do marketing para criar valor para 

o cliente em troca de valor do cliente para a empresa, 

por meio de estratégias em cada ponto do marketing 

mix. 

Programas de Implementação Explica como as estratégias de marketing tornam-se 

em programas específicos de implementação. 

Orçamentos A projeção dos custos e lucros que origina a previsão 

dos resultados financeiros resultantes do plano. 

Controlos Indica como o plano será monitorizado. 
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Fonte: Adaptado de Kotler&Armstrong (2012, p. 55) 

Por sua vez, McDonald (2007), destacou os 10 passos de processo de planeamento 

de marketing (ver a Figura 1).  

  

Figura 1. Passos de planeamento de marketing de McDonald; Fonte: Adaptado McDonald (2007, p.49) 

2.3. Valor de marca 

2.3.1. Definição de marca 

Existem varias definições deste conceito: Kotler&Armstrong (2012, p.231), 

definem a marca como: “é um nome, termo, sinal, símbolo, desenho, ou a combinação de 

todos estes, que identificam os produtos ou serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferencia-o relativamente aos concorrentes”; por outro lado, Aaker (1996, 

p.103), indica que a principal função da marca está relacionada com a identificação e 

diferenciação dos produtos. 

O Kotler (2000, p.6), afirma que “uma marca pode considerar-se uma forma de 

oferta de uma fonte conhecida (…) tem muitas associações nas mentes das pessoas. (…), 

Estas associações constroem a imagem de marca. Todas as companhias lutam para atingir 

uma imagem de marca forte e positiva”. 
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2.3.2. Valor de marca de ponto de vista do consumidor 

Sendo o valor da marca de ponto de vista do consumidor (customer-based brand 

equity) um conceito essencial para o presente estudo, cabe destacar algumas definições. 

Segundo Kotler&Keller (2012, p. 243), valor de marca é o “valor acrescentado implícito 

em produtos e serviços, que pode estar refletido na forma em que os consumidores 

pensam, sentem, e agem relativamente à marca, assim como a quota de mercado, e a 

rendabilidade das dimensões da marca”. Por outro lado, Hoeffler&Keller (2003, p.423), 

definem o valor de marca “em termos da resposta da atividade de marketing que resulta 

da existência de associações de marca fortes, favoráveis e únicas”. Outra definição 

importante é de Kotler&Armstrong (2012, p. 243), que afirmam que a notoriedade de 

marca é, “o efeito diferencial que o conhecimento do nome da marca tem nos 

consumidores como resposta ao produto e o seu marketing”. Vários autores (Aaker, 1991; 

Keller 1993) concordam o valor de marca é de facto um valor e que existem diversas 

formas de o representar. Keller (1993), define o valor de marca como “o efeito diferencial 

do conhecimento de marca, na resposta por parte do consumidor com respeito ao 

marketing da marca” (p.2).   

Por sua vez, Aaker (1991), especifica as principais dimensões que influenciam o 

valor da marca de ponto de vista do cliente (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Medição do valor da marca de Aaker. Fonte: adaptado de Aaker (1991). 

Para este, o valor de marca é um conceito multidimensional, composto por cinco 
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dimensões que podem afetar ao consumidor no momento da escolha da marca:  

1) Lealdade a marca (brand loyalty); esta dimensão, gera valor ao reduzir os 

custos de marketing e alavancar o comércio entre clientes e empresa, devendo-se em parte 

a que os clientes fiéis esperam que a marca esteja sempre disponivel. Mesmo como, 

persuadem a outros a utiliza-la.  

2) Associação com a marca (brand associations); refere-se a pessoas, o uso da 

marca, estilo de vida ou personalidade, aspetos que podem alterar a experiência do uso, 

por exemplo, dois produtos identicos podem diferir no efeto que causa no consumidor, 

devido às associações que têm. Estas associações podem ter fatores diferenciadores e de 

posicionamento bastante fortes, dado que criam, nos portenciais clientes, uma razão para 

comprar e que procuram estas associações físicas ou emocionais. Como tal, as 

associações de marca também podem ser uma barreira frente aos concorrentes que 

reclamam que o seu produto é superior, mas quando existe um posicionamento forte, estas 

afirmações são irrelevantes para os consumidores fíeis.  

3) Qualidade percebida (perceived quality); provê o motivo para comprar. A 

marca pode ter uma associação de elevada qualidade sem que o consumidor conheça em 

detalhe as especificações. A qualidade associada à marca também pode ser um fator de 

diferenciação e posicionamento e também pode atrair o interesse dos membros do canal. 

Tal pode permitir extensão da marca e suportar um preço de venda maior e utilizar-se em 

reinvestimentos. 

4) Outros ativos da marca (other brand assets), refere-se a patentes, trademarks, 

e relações no canal que puderem fornecer uma vantagem competitiva. Estes ativos são 

uma vantagem, pois protegem à marca de potenciais ataques contra a sua autenticidade. 

Ainda assim, o canal de distribuição pode estar indiretamente controlado pela marca, 
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devido a que os seus consumidores esperam disponibilidade da marca.  

5) Notoriedade de marca (Brand awareness), é um reconhecimento familiar da 

marca por parte do consumidor. Uma marca que é familiar, provavelmente será de 

qualidade razoavel, de confiança, gerando portanto um compromisso. Quando apresenta 

notoriedade, ao nível de recordação, esta afeta ainda mais a escolha, pois a marca deverá 

surgir como primeira opção, dentro duma lista de escolhas similares. (Aaker, 1991).   

Conclui-se que “um alto valor de marca implica que os consumidores tenham 

muitas associações positivas e fortes relacionadas com a marca, percebam que a marca é 

de alta qualidade, sejam leais à marca. (...), As dimensões do valor de marca incrementam 

o valor de marca porque cada uma delas está positivamente relacionada com o valor de 

marca” (Yoo et al., 2000, p.196). 

2.3.3. Notoriedade de marca (Brand Awareness) 

Existem varias perspetivas relativamente ao conceito de notoriedade de marca. 

Aaker (1991, p.15), define a notoriedade de marca como: “um conjunto de ativos e 

passivos de marca ligada a uma marca, nome e o símbolo que adiciona ou subtrai valor, 

fornecido por um produto ou serviço a uma empresa e/ou para os consumidores”.  

 Por a sua vez Kotler&Keller (2012), percebem este conceito como “prever à 

habilidade do consumidor para reconhecer e recordar a marca, dentro da categoria da que 

faz parte, em detalhe suficiente para comprar” (p.482). Como afirmam os autores o 

reconhecimento e a recordação de marca são aspetos fundamentais para este conceito. 

Indica-se também que relativamente a estes aspetos, é mais fácil atingir reconhecimento 

que recordação, sendo mais fácil para o consumidor pensar em sinais como embalagens 

ou cores, antes de se lembrar do nome da marca. Assinalam ainda, que dentro de uma loja 

é mais importante o reconhecimento e fora dela, a recordação. (Kotler&Keller; 2012).  
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Da sua vez, o Keller (1993), define a notoriedade de marca como: “está 

relacionada com a familiaridade com que uma marca aparece na mente dos consumidores, 

e que tão fácil é que apareça”, (p.2). 

Também Aaker (1991), assume que a notoriedade de marca é “a capacidade por 

parte de um consumidor ou um potencial consumidor de reconhecer ou recordar que uma 

marca pertence a uma certa categoria de produtos” (p.62). O autor afirma que a 

notoriedade de marca involucra três níveis: 1) o reconhecimento de marca - onde os 

consumidores reconhecem a marca dentro de um grupo de marcas de um produto 

específico (as marcas são mostradas aos consumidores), este nível é importante ao 

momento da compra; 2) a recordação - onde os clientes reconhecem a marca, dentro de 

uma serie de marcas que representam uma classe do produto (sem mostrar marca 

nenhuma); 3) top of mind - que é o nível mais difícil de atingir porque para o consumidor 

a marca torna-se mais importante que todas as outras marcas quando faz o exercício da 

recordação (Aaker, 1991).   

Mesmo assim a notoriedade de marca acrescenta valor por meio de: 1) um suporte 

para outras associações - a marca é como uma grande capa que contêm aspetos como 

sentimentos e factos que fazem parte das ligações do cliente perante a marca; 2) 

familiaridade - que é um sentimento de identidade com a marca para os consumidores; 3) 

compromisso - uma consciência do nome da marca que esta ligada ao respeito pela mesma; 

4) marcas a ter em conta - a marca sempre fará parte duma lista com, no mínimo, 3 marcas 

para escolher por parte do consumidor (Aaker, 1991). 

 A notoriedade de marca pode ser atingida por meio das diferentes estratégias e 

táticas que podem ser utilizadas para a acrescentar, como por exemplo slogans, jingles, 

logotipos, publicidade e possíveis extensões de marca entre outros, (Aaker, 1991). 
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Como tal, este conceito torna-se importante para o estudo, pois a marca Café 

Devotion pretende identificar como aumentar notoriedade de marca junto aos seus 

consumidores.  

2.4. Quadro de referências 

Tendo em conta a revisão da literatura previamente apresentada, a problemática, e o 

objetivo do estudo, apresenta-se, abaixo, um quadro com a estrutura do plano de 

marketing escolhido para este estudo (ver Quadro II). 

Quadro II. Estrutura do plano de marketing escolhida. 

Estrutura Autor 

1. Sumário Executivo Kotler e Armstrong (2012) 

2. Definir objetivos e missão McDonald (2007) 

3. Análise interna e externa Westwood (2006) 

4. Análise SWOT McDonald (2007) 

Westwood (2006) 

5. Estratégia de Marketing 

 

Kotler e Armstrong (2012) 

McDonald (2007) 

Westwood (2006) 

 

6. Orçamento Kotler e Armstrong (2012) 

McDonald (2007) 

Westwood (2006) 

7. Implementação e Controlo Kotler e Armstrong (2012) 

Fonte: Elaboração própria 

Como referido anteriormente, esta estrutura foi escolhida tendo em conta as 

estruturas dos planos de marketing descritos pelos autores analisados, que descrevem as 

estruturas que melhor se adaptam ao plano de marketing ideal para a empresa Café 

Devotion. Assim, o primeiro passo baseia-se num sumário executivo proposto por 

Kotler&Amstrong (2012); o segundo passo, é a definição da missão e dos objetivos que 

está fundamentados nas teorias do McDonald (2007) que acrescenta a existência de uma 

estreita relação, com a estratégia de marketing.  

A análise interna e externa (terceiro passo) é um passo defendido no trabalho de 

Westwood (2006). Dois dos autores, nomeadamente o McDonald (2007) e o Westwood 
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(2006) propuseram teorias importantes referentes à análise SWOT. Westwood (2006) 

descreve o SWOT de forma simples: “é possível tentar explorar os pontos fortes, superar 

as fraquezas, aproveitar as oportunidades e defender-se contra as ameaças. Esta é uma 

das partes mais importantes do processo de planeamento” (p. 27). Para tal será incluído 

como quarto passo. O quinto passo é a estratégia, como descreve o Westwood (2006), a 

estratégia é uma parte fundamental do desenvolvimento do plano de marketing para 

atingir os objetivos específicos. Para este estudo a estratégia, o marketing mix, o 

comportamento do consumidor, e a análise da concorrência são os aspetos importantes 

no desenvolvimento de um plano de marketing. O penúltimo passo da estrutura de plano 

de marketing apresenta o orçamento como parte fundamental do estudo. 

(Kotler&Armstrong, 2012). Kotler&Armstrong (2012), afirmam: “a implementação de 

marketing é tornar as estratégias de marketing e planos em ações de marketing para 

alcançar os objetivos estratégicos de marketing” (p. 54). Isto representa o último passo 

deste plano de marketing. 

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL 

3.1. Analise externa 

3.1.1. Análise Macro 

3.1.1.1. Ambiente político 

A Colômbia atualmente é um estado social de direito, organizado como uma 

república unitária descentralizada, com autonomia nas suas entidades territoriais, 

democrática, participativa e pluralista (Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación, MAES, 2015). 

Este país enfrenta grandes desafios em termos políticos. O seu atual Presidente 

Juan Manuel Santos, vai no segundo mandato de quatro e o seu principal desafio será 

concluir as negociações com o grupo guerrilheiro de esquerda FARC. Atualmente, existe 
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acordo de cessar fogo, o que representa um grande avanço para o alcance da paz neste 

país. (The Economist Intelligence Unit Limited, Colombia, 2015). Ainda assim o 

Presidente antecipou uma nova legislatura fundamentada em três ideias: paz educação e 

equidade (MAES, 2015). 

Os opositores do Governo tem sido bastante críticos ao atual mandato do 

Presidente Santos. Por um lado, está o Uribismo, movimento iniciado pelo anterior 

presidente da Colômbia, Álvaro Uribe Vélez, que apesar de inicialmente apoiar o seu 

sucessor, acabou por se distanciar das políticas atuais do Governo, principalmente por 

não concordar com um processo de paz com as FARC, quando ainda agem militarmente. 

Por outro lado, estão os partidos Conservador e Liberal que são os partidos com maior 

história na Colômbia, e dependendo da situação apoiam ou não o atual Governo, existindo 

assim divisão política. Por último, estão os partidos Verde e Polo Democrático, partidos 

opositores da direita com um alto conteúdo socialista, mas com bastante orientação à 

esquerda por parte do Polo Democrático. (Razón Pública, 2014).  

3.1.1.2. Ambiente económico 

A economia na região da América Latina, no ano 2014, teve um aumento de 1,3% 

segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o que teria significado uma 

desaceleração económica relativamente ao ano de 2013. Este aspeto deve-se 

principalmente à influência que têm as grandes economias na região, nomeadamente o 

México e o Brasil que tiveram indicadores muito baixos, comparativamente com o ano 

2013. Adicionalmente, também deve-se ao investimento de capitais na região que são 

muito instáveis, de corta duração, com bastante fuga de capital. Segundo o FMI, está 

previsto uma desaceleração de -0,9 no ano 2015 e de -0,5 no ano 2016, no entanto, a 

região vai crescer a uma taxa de 1,3% no ano 2015 e de 2,3% em 2016 (FMI, Perspetivas 

de la economia mundial, 2015). 



 

 

 
Plano de Marketing – Café Devotion 

 

 

Manuel Alfonso Salcedo Parra 

16 

 

Relativamente à economia colombiana no ano 2014, o balanço económico foi 

positivo. Segundo o Banco de la República de Colombia, o PIB cresceu 4,8% e a inflação 

teve uma variação de 3,6% para Dezembro do ano 2014. Convém destacar ainda que a 

taxa de desemprego desceu a 9,1%, um valor histórico que possivelmente causou no 

mercado interno um aumento na confiança dos consumidores na Colômbia e como tal, a 

procura interna no país continua a ser muito dinâmica (Banco de la República, El mercado 

mundial del café y su impacto en Colombia, 2012).  

Os setores da construção e dos serviços ajudaram a compensar uma contração da 

economia colombiana. Já o crescimento nos setores da agricultura e da indústria, foi mais 

moderado, mas o consumo interno e o investimento puxaram a economia (World Bank 

Group, Colombia Overview, 2015). Segundo a Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal (AICEP), a Colômbia ocupou a quarta posição, dentro das melhores 

economias da América Latina, depois do Brasil, do México e da Argentina. Mesmo assim, 

a Colômbia ocupou a 29ª posição entre as economias de todo o mundo. (AICEP, 

Colômbia – Ficha de Mercado, 2014).  

A Colômbia está focada em atrair investidores, e é o terceiro país com melhor 

ambiente de negócios da América Latina (World Bank Group, 2015). No entanto, para o 

ano 2015, existem fatores que podem afetar negativamente a sua economia, como a 

descida nos preços do petróleo e um decréscimo, em termos gerais, da economia de 

América Latina. Para enfrentar estes fatores, espera-se que o consumo interno continue a 

crescer ou que se mantenha e que inclusive, o governo incremente o investimento por 

meio de projetos regionais não concluídos. Também cabe destacar que a balança 

comercial na Colômbia diminuiu no ano 2014, comparativamente o ano 2013, se esta 

tendência continua, pode afetar de forma importante a produção no país (DANE, Boletin 

estádistico de indicadores económicos, 2014). Mesmo assim, a divida pública 
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acrescentou-se também (World Bank Group, Colombia Overview, 2015).  

3.1.1.3. Ambiente social 

A Colômbia está localizada na América do Sul, com cerca de 48,9 milhões de 

habitantes (estimativa 2014), com uma extensão territorial notável. Existe uma grande 

estratificação social com diferencias sociais, económicas e geográficas consideráveis. A 

classe média, bastante importante nas sociedades modernas do “primeiro mundo”, é ainda 

uma classe reduzida em expressão demográfica. (AICEP, Colômbia, Ficha de Mercado, 

2014) 

No entanto, os indicadores sociais tem tido um avanço importante para o país nos 

últimos anos. A taxa de pobreza tem vindo diminuir nos últimos dez anos, atingindo 

valores inferiores ao 30%. A população em baixo da linha de pobreza extrema atingiu em 

2014 um nível inferior ao 10% e apesar da desigualdade ter vindo a melhorar, ainda 

encontra-se em níveis altos de desigualdade, e segundo o coeficiente de Gini3, no ano 

2013, foi de 0,53 (ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2015). 

Segundo o Departamento Administrativo Nacional de Estatística (DANE), o 

orçamento na área de educação é 7,5% maior que o assinado no ano 2014. Em termos de 

cultura e infraestrutura, os programas implementados em anos passados continuarão 

devido ao bom clima económico. (DANE, Boletin estádistico de indicadores económicos, 

2014). Por a sua vez, em termos de educação e saúde, segundo o Departamento Nacional 

de Planeación, (DNP) por meio da análise dos resultados do Relatório Global de 

Competitividade (RGC) para a Colômbia, (oferece una qualificação aos países objeto do 

estúdio em termos da sua competitividade para o ano 2014), a Colômbia tem ainda 

grandes desafios. Embora tenha existido melhorias, a posição que ocupa contínua a ser 

                                                 
3 Coeficiente de Gini: é um cálculo usado para medir a desigualdade social. Apresenta dados entre o número 0 e 1 

número 1, onde zero corresponde a uma completa igualdade. Acedida em 20/08/2015 no: http://desigualdade-

social.info/indice-de-gini.html 
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muito baixa e ainda mais preocupante, é a diminuição da saúde e educação primária que 

baixo 7 posições e educação superior 9 posições (ANDI, 2015).      

3.1.1.4. Ambiente tenológico 

Para o ano 2014, o RGC indica que a Colômbia tem melhorado bastante em termos 

de preparação tecnológica, aumentando dez posições no seu ranking, e localizando-se na 

posição 63, entre 148 países. Está posição representa uma melhor perceção, por parte dos 

empresários, sobre o grau de disponibilidade da tecnologia de ponta no setor produtivo. 

Ainda assim, representa um avance nos indicadores que medem o uso de tecnologias de 

informação e das telecomunicações (TIC) (DNP, 2015). 

Por outro lado destaca-se também: 1) a disposição da sociedade a utilizar as TIC, 

2) a acessibilidade, 3) a infraestrutura, 4) o conteúdo digital, e 5) o cobrimento da rede 

telefónica móvel (MINTIC, Ministerio de tecnologias de la información y las 

comunicaciones en Colombia, 2014). 

3.1.2. Análise Micro 

3.1.2.1. Mercado do café 

Existem dois tipos de café que se conseguem distinguir no mercado dos cafés: 

arábica e robusta. Os cafés arábica, são o cultivo de café preferencial semeado na 

Colômbia e que se caracteriza pela falta de acidez. São grãos de tamanho médio, sendo o 

seu acentuado aroma agradável e frutado. A sua acidez vária, em função da altitude, mas 

os melhores são os suaves que apresentam ligeira acidez (Delta, 2015).  

De acordo com dados da Organização Internacional do Café (International Coffee 

Organization, ICO), em 2011 havia 70 países produtores de café no mundo. No entanto, 

perto de 55% era produzido só por três: o Brasil, o Vietname e a Colômbia. A tendência 

em termos de produção está ao aumentar, nomeadamente a produção do café em América 
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do Sul, como se pode ver no gráfico seguinte (Figura 3): 

 

 

Figura 3. Produção Mundial de Café (em milhões de sacas) por região (1963/64 – 2012/13) Fonte: 

Adaptado de ICO. (2014) 

 

A Colômbia produziu em media 10.4 milhões de sacas entre os anos 2012 e 2013, 

(ICO, 2015). O mercado mundial em termos de produtos agrícolas, continua a crescer 

devido aos preços altos em produtos da agricultura e commodities. A produção mundial 

tem-se mantido estável, o consumo está a aumentar e os inventários a cair o que significa 

um preço internacional do café com tendência a aumentar, o que representa uma grande 

oportunidade para a Colômbia. (ICO, 2014). 

3.1.2.2. Análise da concorrência  

O principal concorrente direto da Café Devotion é a Amor Perfecto, uma empresa 

baseada no mesmo modelo de negócio que a Café Devotion. Os seus clientes são 

reconhecidos no mercado empresarial colombiano como é o caso da Wok, Pan Pa Ya, 

Dunkin Donuts, Carulla, Bogota Beer Company, entre outros, mas também lares, 

supermercados e lojas especializadas, a análise desta empresa se pode apreciar mais 

detalhadamente no seguinte quadro, (Quadro III). 

 

 

 

América do sul América central Asia Africa 
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Quadro III. Análise da concorrência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amor 

Perfecto 

Ano de criação: 1997 

Produto: Café 100% colombiano, de uma única região do país sem misturar com outras, 

100% arábigo. Tem duas linhas de produto para lares: Amor perfecto e cafés de origen, 

apresentados em lata (250 gr) e em saco (500 gr). Também oferecem capsulas de café para 

uso na máquina Nespresso. Oferece ainda maquinas para restaurantes, cafés, hotéis e 

empresas. 

Segmento: Empresarial e lares. 

Marketing: Marca premiada em vários concursos de baristas a nível nacional, campeão 

mundial da torragem do café em Taiwan em 2012, e na França em 2014. Promove a sua 

marca com uma forte presença do logotipo em todos os seus produtos, acompanhado do 

slogan “100% Colombiano, 100% especial, 100% de origem, 100% arábigo”. Com vendas 

online diretamente com a marca. Presença em redes sociais, com constante atualização das 

mesmas. 

Posicionamento: Produtos de qualidade, presença em restaurantes reconhecidos no país, 

preços competitivos e portfólio mais competitivo que a Café Devotion. 

Forças: 

 Marca premiada; 

 Presença de marca (logotipo e slogan); 

 Melhor portfólio (empresas); 

 Reconhecimento;  

 Vendas online; 

 Redes sociais. 

 Quota do mercado 25% (2014) 

Fraquezas:  

 Foco apenas no segmento 

empresarial e não em lares; 

 Portfólio limitado para venda a 

lares; 

 Pouca presença em 

supermercados; 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

3.2. Análise Interna 

3.2.1. História da empresa 

No ano 2006, Steven Sutton fundou a Café Devotion uma empresa especializada 

na produção e venda de café colombiano. Devido à violência existente no país, Steven 

esteve algum tempo refugiado no estrangeiro mas, quando regressou à Colômbia, teve o 

desejo que cada pessoa pudesse adquirir um café de ótima qualidade, viajo pelas 

diferentes regiões da Colômbia em busca do café “perfeito”, uma das características mais 

importantes para ele, era a altura do nível do mar e tinha ainda de ser de cultivado num 

terreno de mais de 1.200 m com sombra para uma colheita “perfeita”.  

A partir do ano 2007, a empresa assinou com diferentes agricultores de café, 

contractos que permitiram exclusividade na matéria-prima, daí ter começado a atingir 

elevada qualidade nos seus produtos. Atualmente, a empresa conta com fornecedores de 

café com plantações em quintas exclusivas e estabeleceu uma rede direta com os 
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agricultores naquelas regiões, iniciando um relacionamento de longo prazo, com aqueles 

que cumpriam com os seus requisitos, aclamado pela Café Devotion, como uma mais-

valia da sua oferta. 

Estes aspetos fundamentais para a empresa, manifestam-se na missão da empresa: 

encontrar e produzir os melhores cafés colombianos do mundo, mantendo uma alta 

responsabilidade social com os cafeteiros, garantindo que toda a cadeia de produção seja 

amigável com o meio ambiente e que todos os cafés sejam originais e sem modificações 

genéticas. A visão da empresa é ser a melhor empresa de produção de café na Colômbia, 

garantindo a responsabilidade ambiental e social no país.   

A missão evidência claramente que a Café Devotion esta comprometida com a 

qualidade, e é por isto que a empresa participa em vários dos processos da cadeia de 

abastecimento, desde a colheita até a venda, com a intenção de garantir exclusividade e 

qualidade aos seus clientes, oferecendo diferentes linhas de café premium 100% 

Colombiano, catalogado como um dos melhores cafés do mundo devido ao seu suave 

sabor tipo arábica.  

A Café Devotion está sediada em Bogotá, Colômbia, com uma sede industrial 

onde o produto é embalado e classificado nas diferentes linhas de marca. A empresa conta 

ainda com uma sede de distribuição e exibição dos produtos no Hotel Hilton de Bogotá, 

onde se pode apreciar os produtos embalados e os cafés, diretamente preparados pelo 

pessoal especializado, ou Baristas4, formados para à preparação de cafés. Entre um total 

de 75 clientes, entre cafés e restaurantes, estão alguns dos mais reconhecidos na Colômbia: 

Grupo Takami, Grupo DLK, Criterion, Bistronomy, Myriam Camhi, Joyce, Gun Club, 

                                                 
4 Barista- Preparador de bebidas, algo como bar man, mas na especialidade de bebidas geralmente quentes, como café, 

capuccino, mocaccino, expreso e derivados. Acedida a 15 de abril de 2015 em:  

http://dictionary.reference.com/browse/barista  
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Metropolitan Club, Panadería Los Hornitos, El Kong, Emiglia Romana5. 

3.2.2. Recursos humanos 

A Café Devotion emprega 42 pessoas entre a direção, assessores comerciais, 

baristas, auxiliares, condutores e seguranças (estrutura da empresa na Figura 1) e 

apresenta poucos níveis de hierarquia. O CEO da empresa é quem controla o negócio e a 

ele reporta o Diretor Geral. Por a sua vez, a este reportam o Diretor financeiro e o Diretor 

de compras, e abaixo destes, as chefias.  

 

Figura 4. A estrutura da empresa Café Devotion (Fonte: Elaboração Própria) 

3.2.3. Recursos financeiros 

Relativamente aos recursos financeiros da empresa Café Devotion, utilizou-se o 

Balanço e Demonstração de Resultados correspondentes aos anos de 2012 e 2013, no qual 

se verifica um melhor desempenho financeiro em 2013. Neste ano, notou-se uma 

melhoria em alguns dos indicadores mais importantes: os proveitos tiveram um aumento 

de 16%, consequentemente, houve um aumento de lucro obtido pela atividade, de 50%, 

                                                 
5 Café Devotion, Acedida em 30 de maio de 2015 em: Fonte: http://www.cafedevotion.com 
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o indicador EBITDA6 aumentou um 123%, e o investimento de capital também aumentou 

em 10% (especialmente o investimento em ativos fixos tangíveis), o retorno deste capital 

investido foi de 1,3% (em 2012 era negativo), o fluxo de caixa de operação passou de 

negativo para positivo em 2013, com um incremento de 142%. Estes indicadores 

demonstraram que a empresa tem feito um investimento para obter os melhores resultados 

financeiros, no entanto, é evidente que a empresa ainda tem muito a fazer em termos de 

eficiência, liquidez, dívida e solvência. A empresa diminuiu a sua liquidez; o ativo 

corrente é agora menor que o passivo corrente. A eficiência também apresenta indicativos 

de baixo desempenho, o capital de trabalho diminuiu o mesmo que a rotação de ativos e 

capital (em percentagem) e o ciclo de caixa, nomeadamente, os dias de armazenamento e 

de prazo medio de pagamento aumentaram, o que afeta estes indicadores, e indica que a 

empresa agora demora mais em cobrar aos seus fornecedores e devedores.  

Por fim, nota-se que a empresa esta a crescer, mas este crescimento está altamente 

influenciado pelo passivo (empréstimos), o que se deve ter em conta, posto que a empresa 

não pode garantir a sua permanência no mercado apenas com dívidas (ver Anexo A). 

3.2.4. Recursos de informação 

A Café Devotion faz a recolha de informação de clientes: cafés, restaurantes, 

empresas, e pessoas singulares que compram os sacos de café para uso doméstico; a partir 

das suas encomendas, e compila a informação numa base de dados. Atualmente a base de 

dados, contém a informação de clientes atuais e de potenciais, assim como, de 

fornecedores.  

A empresa também utiliza a página de internet para obter informação dos clientes 

que se subscrevem à newsletter. A Café Devotion esta a pensar em implementar um 

                                                 
6 Indicador EBITDA - indica receitas menos as despesas, incluído o valor da depreciação. Acedida em 15/04/2015 

no: http://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/que-es-el-ebitda-de-una-empresa-y-como-se-calcula 
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software que integre todas as áreas do negócio com uma base de dados central. 

3.2.5. Recursos de tecnologia 

A empresa possui instalações tecnológicas de ótima qualidade, conta com 

infraestrutura completa para o processamento, laboratórios com zonas húmidas e secas 

para o controlo de produção e o controlo de produto final. A linha de produção possui 

também uma trilhadora que garante três tipos de seleção, para oferecer variedade nas 

diferentes linhas de produto e uma torradeira de marca Probat, considerada a nível 

mundial. 

A Café Devotion para os seus clientes institucionais (como cafés e restaurantes), 

oferece o serviço de venda e acompanhamento na preparação de café em chávena. 

Adicionalmente, a empresa Café Devotion é um representante da marca Rancilio, 

companhia italiana considerada como um dos melhores fabricantes de máquinas de café 

tanto em termos de design, como de tecnologia.  

3.2.6. Recursos de fornecedores 

Como referido anteriormente, a empresa trabalha com fornecedores diretos. Mais 

informação de cada fornecedor do Café Devotion está apresentada no Quadro IV. 

Quadro IV. Informação acerca dos fornecedores de Café Devotion 

Posição na fileira Fornecedor Localização 

Cultivo 
Agricultores (Varias 

regiões) 

Eixo Cafeteiro, Santander, 

Cundinamarca, Cauca, Tolima 

e Huila. 

Transporte terrestre Megacargas S.A.S Bogotá – Colômbia 

Transporte aéreo y 

terrestre 
Deprisa S.A Bogotá – Colômbia 

Embalagem Carvajal S.A  Cali – Colombia  

Fonte: elaboração própria 

A Café Devotion tem uma parceria estratégica com os seus fornecedores, 

especialmente com os agricultores de café. Verifica-se a existência de uma ligação muito 
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forte, entre a empresa e os agricultores e assim a empresa garante a compra de café com 

um preço justo, utilizando o certificado de fairtrade7. A Café Devotion também garante 

a compra da colheita do agricultor mas, exige exclusividade por parte deste. 

4. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT (Ver Quadro V), é fundamental para perceber situação e 

representa: forças e fraquezas, e as suas ligações com oportunidades e ameaças no 

mercado (…) esta é uma das etapas mais importantes no processo de planeamento. A 

análise SWOT faz as perguntas que permitirão decidir se a companhia e o produto 

realmente vão cumprir o plano e quais serão as restrições. (Westwood, 2006 p.27).  

Quadro V. Análise SWOT  

A
N

Á
L

IS
E

 I
N

T
E

R
N

A
 

Forças 

 

 Know-how no cultivo de café de qualidade 

especial. 

 Ligação forte com os agricultores. 

 Cadeia de produção amigável com o meio 

ambiente. 

 Variedade de produtos para cada 

necessidade identificada. 

 Comunicação através de revistas de 

restauração e gastronomia. 

 Parcerias estratégicas que oferecem o seu 

café nos seus estabelecimentos. 

 

Fraquezas 

 

 Crescimento baseado apenas em 

empréstimos. 

 Fraca presença no mercado. 

 Falta de software que integre as áreas 

todas da empresa. 

 Maior foco no canal institucional não 

dando relevância ao canal de 

supermercados. 

 Comunicação nas redes sociais muito 

fraca.  

 Concorrência forte na procura de clientes 

corporativos. 

 Falta de canais de distribuição do produto. 

 

  

A
N

Á
L

IS
E

 E
X

T
E

R
N

A
 

Oportunidades 

 

 Ambiente económico positivo e 

estável na Colômbia. 

 Indicadores positivos em termos de 

empregabilidade, pobreza e 

infraestrutura. 

 Mercado do café a crescer no ano 

2015-2016 

 Apenas um concorrente direto na 

Colômbia. 

  

Ameaças 

 

 Desaceleração económica na América 

Latina. 

 O Processo de Paz com a guerrilha das 

FARC é incerto. 

 Alta influência do preço do petróleo na 

economia colombiana. 

                                                 
7 Fairtrade - uma distinção internacional que destaca que a compra do produto agrícola é feita ao preço justo para o 

produtor. Acedida em 10/06/2014 no: http://www.fairtrade.org.uk/en/what-is-fairtrade. 
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Fonte: elaboração própria 

5. SEGMENTAÇÃO, TARGETING E POSICIONAMENTO 

Tendo em conta que o mercado colombiano, do café colombiano premium 

embalado, está principalmente dominado pelas grandes marcas, é importante diversificar 

o produto para explorar novos mercados, de acordo com as necessidades dos 

consumidores. Ainda assim, deve-se trabalhar com os produtos já desenvolvidos, para 

identificar os melhores segmentos a ocupar e desenvolver os que já estão identificados.  

5.1. Variáveis de segmentação 

Variável geográfica, Residentes em Colômbia, nas cidades principais do país 

(Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla). 

Variável demográfica, Consumidores de ambos os sexos, com idade superior a 20 

anos, pertencentes às classes sociais media-alta e alta.   

Variável psicográfica, Indivíduos que valoram a qualidade, que apreciam a 

exclusividade, cultos, e com alto grau de preocupação na conservação do meio ambiente, 

mesmo que com sentido de pertença ao país. 

Variável comportamental, Consumidores executivos que procuram status, com 

uma vida saudável e ativa, mas também, flexível. Que tomam as suas próprias decisões, 

querem sempre ter as novidades do mercado e que o produto esteja de acordo com o seu 

estilo de vida saudável, contemporâneo e natural.     

5.2. Posicionamento 

A Café Devotion posiciona-se como uma empresa produtora e comercializadora 

de café colombiano premium, oferecendo um produto de qualidade superior, 

comprometida com o meio ambiente, o desenvolvimento do país (Colômbia), e o 

pagamento justo aos produtores (agricultores colombianos). Mesmo assim, o produto é 
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de alta qualidade, exclusivo, diferente e ao alcance dos consumidores em qualquer 

ocasião e lugar da Colômbia. 

6. OBJETIVO DE PLANO DE MARKETING 

O objetivo deste plano de marketing para a empresa Café Devotion, será 

incrementar a sua quota de mercado, a sua notoriedade de marca e o aumento das suas 

vendas no mercado colombiano dos cafés para consumo em lares. 

6.1. Objetivos Específicos 

Identificaram-se os seguintes objetivos específicos:  

- Aumentar a notoriedade da marca Café Devotion em Colômbia;   

- Aumentar o volumem das vendas em 2% até 2016; 

- Incrementar a quota de mercado em 2% até 2016; 

- Explorar novos segmentos e mercados. 

6.2. Estratégia de marketing 

Tendo em conta os resultados do inquérito, verificou-se que um dos problemas 

mais importantes é a marca não ser reconhecida pelos inquiridos. Os resultados indicam 

ainda que para os respondentes a qualidade, o país de origem e a reputação, são atributos 

fundamentais neste tipo de produto e eles percebem os produtos da marca como de 

excelente qualidade e acreditam nela.  

Como tal, optar-se-á por uma estratégia de crescimento e penetração baseada no 

aumento da comunicação, de melhoria do posicionamento da marca e da procura de novos 

mercados, por meio de táticas de marketing que serão descritas adiante. 
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7. TÁTICAS DE MARKETING: MARKETING MIX 

7.1. Preço 

 Relativamente à política de preços do produto, foram determinadas, varias táticas 

dependendo do produto e de acordo à realidade do mercado colombiano e internacional. 

No âmbito da política de preço a Café Devotion opera a Linha de café institucional ou 

para empresas e a linha de café para o retalho (tradicional). No Quadro VI encontram-se 

os diferentes produtos oferecidos pela empresa: 

Quadro VI. Produtos e preços 

 

Fonte: Elaboração própria 

O valor medio que os inquiridos pagam atualmente por uma embalagem de 250 

gramas de café colombiano premium é de 4,35€ ($15.000 pesos) e tendo em conta este 

valor, os preços da Café Devotion estão em acordo com o que os inquiridos referem. Os 

inquiridos acrescentam ainda que os preços praticados pela Café Devotion são 

semelhantes aos preços oferecidos por outros concorrentes no mercado, que existe uma 

boa relação qualidade preço, no entanto, não estão dispostos a pagar mais, numa eventual 

subida do preço. Portanto, em princípio não haveria uma mudança significativa neste 

aspeto, só se deve ter em conta as alterações em termos de inflação.  

Dada a situação, as táticas focalizadas nas atividades promocionais para manter 

Café Devotion Produto Características Tamanho (gr) Preço (€)

Boutique Especiais para a preparação com máquina 500 6,50 €     

Gran Cru Especiais para a preparação com máquina 250 3,29 €     

Devotion Orgânico 100% Orgânico 500 6,50 €     

Devotion Decaf Sem cafeína 500 6,50 €     

Veneto Select Chocolate, qualidade especial 500 5,20 €     

Veneto Tostion meia Caramelo, qualidade exportação 500 4,60 €     

Veneto Tostion Escura Cacau, qualidade exportação 500 3,29 €     

Veneto Orgânico 100% Orgânico 500 4,94 €     

Veneto Decaf 99% Livre de cafeína 500 4,94 €     

Devotion Native Arabica, elaborado pelas comunidades indígenas 283 5,15 €     

Devotion Afro Elaborado pelas comunidades negras 340 6,60 €     

Devotion Rausch Elaborado em parceria com os chefes Rausch 340 5,50 €     

Linha institucional 

Linha tradicional
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os atuais clientes e cativar novos são: 

- Parceiros, trabalhar com os restaurantes para os quais a Café Devotion fornece 

o café onde os seus clientes, poderão consumir algo ao comprarem Café Devotion 

nos supermercados; 

- Oferta de ingressos: oferecer aos clientes, fiéis à marca, bilhetes para provas de 

café, peças de teatro, concertos e demais atividades culturais, relacionadas com o 

produto ou com o perfil do cliente. 

- Calendário de atividades promocionais: elaborar um calendário de planeamento 

para implementação de atividades que integrem também promoções e ofertas. 

7.2. Produto 

O portfólio de produtos da empresa está separado em duas linhas de negócio, 

nomeadamente, a linha Institucional (para empresas) e a linhas para o retalho tradicional. 

Dentro da linha institucional, a empresa oferece a venda de máquinas de café 

como representante exclusivo da Rancilio, empresa italiana com uma longa tradição em 

produção de máquinas de café expresso de alta qualidade. A Café Devotion presta ainda 

um serviço pós-venda aos seus clientes, dentro do qual inclui o serviço técnico sem 

cobrança e uma visita mensal, a fim de garantir a qualidade do produto final o cliente 

deve estar a utilizar café da marca. Adicionalmente disponibilizam ainda um curso de 

formação feito por baristas. 

Relativamente a linha para o retalho tradicional (lares) a Café Devotion foca-se 

em oferecer aos seus clientes diferentes produtos para cada necessidade identificada. 

Adicionalmente oferece produtos inovadores no mercado e com um valor acrescentado, 

como por exemplo, produtos elaborados por comunidades na Colômbia, para um produto 
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socialmente responsável (Ver Quadro VI).  

Por parte dos inquiridos, existe uma boa perceção do produto no que diz respeito 

ao design das embalagens, da qualidade e variedade do produto, sendo identificado como 

premium. No entanto, os clientes não tem recordação da marca, e não é a sua principal 

opção, no momento da compra de café. A notoriedade de marca é visivelmente baixa.  

Como tal, as táticas relativamente ao produto são: 

- Linhas de produto, apesar da marca ter quatro linhas de produto (Veneto, Nativo, 

Rausch, Afro), existem vários segmentos que podem ser cativados mediante novas 

linhas de produto ou de focar os atuais: segmento do café orgânico, segmento dos 

jovens e estudantes, segmento feminino, segmento Healthy. Para estes segmentos 

o café em capsula é uma boa opção; 

- Características do produto: por meio do inquérito evidenciou-se que as pessoas 

não tem presente as características da marca, por isso deverão identificar nas 

embalagens os principais valores da marca.    

7.3. Distribuição 

 A distribuição para o mercado institucional é realizada através do fornecimento 

direto aos clientes, no seu contacto prévio com a empresa, através de correio 

eletrónico/telefone, tornando-se esta uma oportunidade para a empresa verificar as 

máquinas, e dar formação. Esta modalidade de entrega é feita na cidade de Bogotá e 

Medellín, onde o produto é entregue normalmente numa carrinha da empresa, por um 

representante da empresa. Outro método de entrega do produto para o mercado 

institucional é por meio da entrega direta aos seus locais de trabalho executado pela 

Deprisa, empresa especializada em entregas a nível nacional na Colômbia.  
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A distribuição para o mercado do retalho tradicional é muito importante para a 

empresa, sendo feita através das grandes superfícies, nomeadamente, através dos 

principais supermercados do país. A Café Devotion negocia as zonas mais importantes 

da secção dos cafés gourmets, o que faz destacar o produto perante ao cliente. Do mesmo 

modo, também a loja da marca é outro meio de comercialização do café, salientando-se a 

abertura da sua mais recente loja em Nova Iorque. 

A distribuição é talvez o atributo que os inquiridos valorizaram menos. Os 

resultados evidenciaram que o produto não é de fácil acesso, não é visível e não há meios 

suficientes para aceder a ele. Posto isto, as táticas adotadas em termos de distribuição são 

as seguintes: 

- Website, utilizar a página de Internet da Café Devotion para que os clientes 

possam fazer encomendas, promovendo este canal de compra nas redes sociais; 

- Supermercados, negociar com as principais cadeias supermercados onde a marca 

é vendida, a disponibilidade ao público de uma maior quantidade e variedade do 

produto, para aumentar a sua notoriedade; 

- Lojas especializadas, negociar tanto com as lojas de conveniência, como com as 

lojas especializadas, a presencia da marca sempre sem descuidar o público-alvo. 

7.4. Comunicação 

A comunicação da marca Café Devotion é feita por meio de algumas medidas que 

a empresa considera importantes, no entanto, existem algumas outras estratégias e táticas 

que a empresa ainda não tem considerado e que são benéficas para ela.  

Primeiro, a empresa utiliza as medias online como um método de comunicação 

eficiente e barato; Facebook, Twitter e Instagram são as redes sociais que a empresa 

utiliza constantemente através da sua própria conta, gerida internamente. Todavia, isto 
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pode ser considerado um problema por não ser sempre a mesma pessoa que interage com 

os seus seguidores e pela frequente demora de resposta. Por outro lado, a empresa está 

presente em aplicações especializadas na área de restauração e em sites de turismo, 

nomeadamente, Zomato, Yelp, e Tripadvisor. 

Outro método de comunicação fundamental para a empresa, é a presença em 

revistas de restauração e gastronomia que são uma grande aposta para uma presença de 

marca elevada, ao estar presente em meios top do sector.  

A empresa conta ainda com parcerias estratégicas em restaurantes e empresas 

reconhecidas da Colômbia, que oferecem o seu café nos seus estabelecimentos, apesar 

destes serem também clientes que comprarem o produto, existindo como tal um acordo 

de venda do Café Devotion de forma exclusiva, a preço abaixo de tabela. 

Segundo os resultados do inquérito, a comunicação é um dos pontos fracos da 

empresa, portanto é importante estabelecer diversas táticas para enfrentar está situação: 

- Revistas especializadas, estabelecer parcerias estratégicas com revistas 

especializadas em comida gourmet e em café, aparecendo em vários artigos que 

aumentem a presença da marca e afirmem os seus atributos, indicando também os 

locais de compra; 

- Redes sociais: apesar de contar com contas no Facebook, Twitter e Instagram, a 

empresa não está a aproveitar os benefícios das redes sociais no seu verdadeiro 

potencial. É atualmente um simples protocolo e não há um verdadeiro canal de 

comunicação entre o cliente e a marca, a empresa deverá ter uma pessoa 

encarregue exclusivamente às redes sociais para existir dinâmica; 

- Newsletters: reforçar o canal informativo da marca, divulgando por este meio, 
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as principais notícias e tendências do café, promoções e notícias da empresa; 

Comunicação nos parceiros: Nos restaurantes parceiros deverá estar presente a 

imagem da marca ao máximo, nomeadamente, nas chávenas onde o café é servido, 

na ementa, entre outros espaços negociados com os parceiros; 

- Base de dados: pedir aos clientes para se subscreverem à newsletter, registrando-

se no website ou participarem em promoções e descontos, para fazerem parte de 

uma base dados da empresa, com o objetivo de perceber melhor o seu perfil é 

direcionar-se assim cada produto, por cada tipo de cliente; 

- Participação em feiras e provas de café, Dar a conhecer a marca por meio da 

participação ativa em feiras, exposições e provas de café, para promover os 

valores da marca, oferecendo amostras do café;  

- Merchandising, criar brochuras e catálogos para os consumidores conhecerem a 

proposta de Café Devotion; 

- Melhorar o Website, Incluir um vídeo institucional, acrescentar informações do 

café na Colômbia, dos produtos da Café Devotion e dos valores da marca; 

- Publicidade, investir em publicidade em vários meios, nomeadamente, anúncios 

na TV, em jornais, revistas, rádio, e em outdoors/muppies de rua. 

8. ORÇAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLO 

8.1. Orçamento 

O orçamento é apresentado no Quadro VII. 
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Quadro VII – Orçamento 2016 

 

Fonte: elaboração própria, valores calculados em euros ao 28/09/2015, em: http://www.google.com 

8.2. Cronograma 

O Quadro VII apresenta o cronograma das ações. 

Quadro VIII – Cronograma 2016 

 

Fonte: elaboração própria 

8.3. Implementação e Controlo 

A implementação e controlo do plano de marketing, precisa do compromisso dos 

colaboradores da empresa Café Devotion. Para tal, existirá uma vertente estratégica e 

outra tática. A vertente estratégica, implementará e controlará objetivos e objetivos 

EUROS PESOS (COP)

Parcerias com restaurantes (promoções) 2.895,26 €     10.000.000$     

Oferecer ingressos 1.042,39 €     3.600.000$       

Criar ou reforçar linhas de produto -  €             -$                 

Marketing 1.447,63 €     5.000.000$       

Lançamento 1.447,63 €     5.000.000$       

Modificar embalagens com valores da marca -  €             -$                 

Adquirir plataforma para vendas online  (Microsoft Dynamics anual) 12.380,52 €   42.761.281$     

Negociar posição do produto com grades superficies -  €             -$                 

Início da venda do produto em lojas especializadas -  €             -$                 

Parcerias com revistas -  €             -$                 

Software  para redes sociais (Microsoft Dynamics anual) -  €             -$                 

Implementar Newsletters -  €             -$                 

Parcerias com restaurantes (material dividido) 11.581,04 €   40.000.000$     

Software de Base e dados (Microsoft Dynamics anual) -  €             -$                 

Participação em feiras e provas de café -  €             -$                 

Precença em Google Adwords 3.000,00 €     10.361.749$     

Melhorar o website 1.500,00 €     5.180.875$       

Criar video institucional 1.000,00 €     3.453.916$       

Investimento em publicidade (anual) 17.361,20 €   60.000.000$     

TOTAL 53.655,67 €   185.357.821$   
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Negociar posição do produto com grades superficies

Início da venda do produto em lojas especializadas

Parcerias com revistas 

Software  para redes sociais (Microsoft Dynamics anual)

Implementar Newsletters

Parcerias com restaurantes (material dividido) 

Software de Base e dados (Microsoft Dynamics anual)

Participação em feiras e provas de café

Precença em Google Adwords 

Melhorar o website

Criar video institucional

Investimento em publicidade (anual)
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específicos, e será efetuada pelo Presidente e pelos Diretores, através de reuniões 

periódicas para avaliar os resultados.  

Por outro lado, a implementação da vertente tática, exige a participação de todos 

os colaboradores da empresa, mesmo que, as atividades dependem, tanto da direção como 

dos outros cargos. O controlo, desta vertente será analisado o mês seguinte à 

implementação de cada tática, verificando a incidência em vendas, quota de mercado, 

satisfação, número de seguidores nas redes sociais, e o ROI (return on investment), para 

as atividades promocionais e comerciais. 

9. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

Considerando a natureza do setor dos cafés na Colômbia, é importante que se faça 

uma aposta no marketing das empresas produtoras e comerciantes de café. Através do 

estudo desenvolvido percebeu-se que a Café Devotion não tem tido uma preocupação 

neste sentido. Com este plano, pretende-se sensibilizar os dirigentes da empresa Café 

Devotion, no sentido de refletirem na importância da implementação e execução de um 

plano do marketing. Bem como, contribuir, através do plano, para o crescimento da 

empresa. A análise externa mostra-nos que a Colômbia encontra-se numa boa situação 

económica. A análise interna evidenciou o risco da empresa basear o seu crescimento em 

empréstimos. 

O facto da empresa em análise se encontrar localizada na Colômbia restringiu a 

aproximação à mesma. Do mesmo modo, o facto da amostra selecionada para responder 

ao inquérito online estar restringida a habitantes do território colombiano representou um 

grande desafio. 

Como recomendação sugere-se que a empresa dê seguimento ao presente plano 

de marketing. Cada ano deverão ser verificados os resultados e planeadas novas 

estratégias e táticas, dependendo das necessidades que se apresentem. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Dados financeiros da empresa Café Devotion. 

 

 

 

PERDAS E GANHOS (€) 2011 2012 2013

Proveitos operacionais 984.999 1.028.747 1.220.579

Total Proveitos 984.999 1.028.747 1.220.579

Crescimiento 4% 19%

Custo de Vendas y Prestação de S. -823.457 -663.618 -674.102

Lucro Bruto 161.542 365.129 546.477

Margem Bruta 16% 35% 45%

Gastos Administrativos -53.096 -63.386 -62.155

Gastos Operacionais -192.565 -311.515 -474.112

Crecimiento Gastos Admn. & Op. 53% 43%

EBIT -84.120 -9.772 10.210

Crescimiento -88% -204%

Margem EBIT -9% -1% 1%

Ingresos Não Operacionales 117.980 67.403 71.541

Gastos Não Operacionales -25.589 -47.534 -65.625

Lucros Antes de Impostos 8.271 10.097 16.126

Ajustamentos para a Inflación 0 0 0

Impuesto sobre o rendimento -5.782 -7.901 -11.846

Lucro líquido 2.490 2.197 4.280

Margem líquida 0% 0% 0%

EBIT -84.120 -9.772 10.210

Depreciação 21.131 2.004 7.354

Amortização 382 2.853 4.129

EBITDA -62.606 -4.915 21.693

Crescimiento -92% -541%

 Margem EBITDA -6% 0% 2%

FLUXO DE CAIXA (€) 2011 2012 2013

Lucro Neto do Periodo 2.490 2.197 4.280

Actividades Operacionais

Depreciações 21.131 2.004 7.354

Amortizações 382 2.853 4.129

Provisão de Impostos 5.782 0 1.410

Otras contas sem afetar a caixa -48.225 64.163 258.639

Mudança de Capital de Giro 37.192 -244.674 134.399

Fluxo Neto em Actividades de Operações 18.752 -173.458 410.212

Actividades de Investimento

Investimento em Propriedades, Escritorios y Equipamentos -8.351 -47.024 2.720

Outras Atividades de Investimento 0 394.277 -306.478

Fluxo Neto em Actividades de Investimento -8.351 347.253 -303.758

Actividades de Financiaciamento 0 0 0

Pagamento de Dividendos 0 0 0

Emissão ou Levantamento de Acçoes 0 0 0

Pagamento de Dividas 0 0 0

Superávit de Capital 0 0 0

Fluxo Neto em Actividades de Financiamento 0 0 0

Saldo Inicial 67.748 78.149 251.945

Fluxo de Caixa Neto 10.401 173.796 106.454

Saldo Final 78.149 251.945 358.399
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BALANÇO FINAL (€) 2011 2012 2013

ACTIVOS

Disponivel 78.149 31.125 33.845

Investimentos 0 596 596

Clientes de Curto Prazo 483.397 553.267 510.045

Mercadorias 231.921 234.872 385.652

Clientes de Longo Prazo 20.525 22.005 5.624

TOTAL DO ACTIVO 813.992 841.864 935.761

Investimentos a Longo Prazo 0 0 0

Clientes Longo Prazo 0 0 0

Propiedades, Edificios e Equipamentos 28.728 71.047 216.411

Intangíveis 0 0 12.201

Diferidos 0 0 0

Outros Activos 0 0 0

Valorizaciones 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRENTE 28.728 71.047 228.612

TOTAL ACTIVOS 842.720 912.910 1.164.374

PASSIVOS

Obligaciones Financeiras CP 88.446 204.313 194.998

Fornecedores 176.630 125.463 262.976

Contas a Pagar 29.739 47.748 87.788

Impostos 11.425 9.188 1.611

Obrigações Laborais 7.418 8.191 12.245

Passivos Estimados & Provisões 0 2.091 4.189

Diferidos 0 0 0

Outros Passivos 316.197 1.443 0

Bonos y Papeles Comerciales 0 0 0

TOTAL PASSIVO CORRENTE 629.855 398.437 563.807

Obrigações Financeiras LP 0 0 0

Fornecedores 0 0 0

Contas a Pagar 0 0 0

Impostos 0 0 0

Obrigações Laborais 0 0 0

Passivos Estimados & Provisões 0 0 0

Diferidos 0 0 0

Outros Passivos 0 0 0

Bonos y Papeles Comerciales 0 0 0

TOTAL PASSIVO FIXO 0 0 0

TOTAL PASSIVO 629.855 398.437 563.807

Capital Social + Superávit Capital 311.439 610.850 692.665

Reserva Legal + Rev. del Patrimonio 0 0 0

Dividendos o Acc. Decret. en Acc. o Cuotas 0 0 0

Utilidad del Ejercicio 0 0 0

Utilidades Acumuladas -101.069 -98.579 -96.602

Superávit por Valorizaciones 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO 212.865 514.473 600.567

TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO 842.720 912.910 1.164.374
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Fonte: Elaboração própria. Valores calculados em euros ao 28/09/2015, em: http://www.google.com 

 

 

 

INDICADORES FINAN. (€) 2011 2012 2013

Total Divida 88.446 204.313 194.998

Divida / Vendas 9% 20% 16%

Investimento em Activos Fixos (CAPEX) -8.351 -47.024 2.720

Investimento em Activos Fixos / Vendas -1% -5% 0%

Capital Investido 301.311 718.786 795.565

Capital Investido / Vendas 31% 70% 65%

Fluxo de Caixa Livre -39.546 -304.514 146.966

Fluxo de Caixa Livre / Vendas -4,0% -29,6% 12,0%

Indicadores de Eficiência 2011 2012 2013

Capital de Trabajo Neto

Capital de Giro Neto 584 2.001 1.783

Capital de Giro Neto / Vendas 0,18         0,58         0,44         

Capital de Giro Neto / Activos 0,21         0,65         0,46         

Mercadurias / Vendas 0,24         0,23         0,32         

Rotação Activos & Capital

Vendas / Activos 1,17         1,13         1,05         

Vendas / Propiedades, Edificios e Equipamentos 34,29       14,48       5,64         

Vendas / Capital Investido 3,27         1,43         1,53         

Ciclo de Caixa

Prazo medio de pagamentos 101,4 127,4 206

Prazo medio de Contas por Cobrar 176,7 193,6 150

Prazo medio de Fornecedores 93,5 98,4 194

Total Ciclo de Caixa 184,6 222,6 163

Indicadores de Liquidez 2011 2012 2013

Activo Corrente / Passivo Corrente 1,29 2,11 1,66

(Act. Corrente - Mercadurias) / Pas. Corrente 0,92 1,52 0,98

(Caja + Inv. Temp.) / Pasivo Corriente 0,12 0,08 0,06

Dspensas Financieros  -  -  -

EBIT / Despensas Financeiras - - -

EBITDA / Despensas Financeiras - - -

F. Caixa Operativo / Despensas Financeiras - - -

F. Caixa Operativo / Passivo Corriente 0,03 -0,44 0,73

Indicadores de Divida & Solvência 2011 2012 2013

Passivo / Patrimonio 2,96 0,77 0,94

Divida / Patrimonio 0,42 0,40 0,32

Divida Corrente / Total Divida 1,00 1,00 1,00

Passivo Total / Activos 0,75 0,44 0,48

Divida / Activos 0,10 0,22 0,17

Contas a Cobrar / Contas a Pagar 16,25 11,59 5,81

Divida / EBITDA -1,41 -41,57 8,99

Activos Fixos / Activos 0,03 0,08 0,20

Indicadores de Retorno 2011 2012 2013

Retorno sobre Capital Investido -27,9% -1,4% 1,3%

EBIT / Proveitos -8,5% -0,9% 0,8%

Proveitos / Capital Investido 3,27 1,43 1,53

Retorno sobre Activos -10,0% -1,1% 0,9%

Retorno sobre Patrimonio -39,5% -1,9% 1,7%
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ANEXO B. Questionário 

O presente questionário faz parte de um projeto final de Mestrado em Marketing para o 

Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, que explora o 

comportamento do mercado de café tipo exportação na Colômbia, especificamente uma 

marca nacional. 

Solicita-se a sua cooperação no preenchimento, o tempo de resposta é próximo dos 4 

minutos. 

 Não há respostas certas ou erradas. 

Todos os dados coletados serão confidenciais e anônimos. 

Agradecemos a sua disponibilidade e colaboração. 

 

1). Reside atualmente na Colômbia, ou já viviu neste país? 

Sim____ Não____ 

2). É consumidor de café? 

Sim____ Não____ 

3). Qual é a frequência de consumo de café? 

 Uma vez ao mês 

 Uma vez por semana 

 Mais do que uma vez por semana 

 Uma vez por dia 

 Mais do que uma vez por dia 

 Outra______________________ 

4). Compra café colombiano premium para consumo em casa? (Por exemplo, as 

marcas Oma e Juan Valdez) 

Sim____ 

Não____ 

5). Qual é a frequência na qual compra café colombiano premium? 

 Anualmente 

 Semestralmente 

 Mensal 

 Semanal 

 Mais do que uma vez por semana 

 Outra______________________ 

 

6). Que tão importantes são para você os seguintes atributos ao comprar café 

premium? 
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 Não 

importante  

 

Pouco 

importante 

Indiferente Importante Muito 

importante 

Preço      

Qualidade      

Reputação da 

marca 

     

Disponibilidade      

País de origem      

Embalagem      

Variedade      

Aroma      

 

7). Quanto costuma pagar por um pacote de 250 gramas (8,8 onças) de café 

colombiano premium? 

 Menos de 3 € 

 Entre 3,01 € e 4,50 € 

 Entre 4,51 € e 6 € 

 Entre 6,01 € e 7,70 € 

 Entre 7,71 € e 9,5 € 

 Mais de 9,5 € 

8). Que lugares costuma comprar café colombiano premium? 

 Supermercados 

 Lojas de café 

 Lojas de conveniência 

 Internet 

 Diretamente para a marca 

9). No que diz respeito às marcas de café que fazem parte do mercado colombiano 

de café premium, consome qual marca? (pode escolher mais que uma): 

 OMA 

 Juan Valdez 

 Starbucks 

 matiz 

 Café Devotion 

 Nescafe 

 Buen Día 

 outro _________________ 

10). Em relação à marca Café Devotion e a sua linha de produtos: Cafe Veneto, Café 

Rausch, Café Native, Afro Café, 

 Não conheço a marca 

 Já ouvi a marca, mas nunca comprei 

 Conheço a marca e comprei raramente 

 Compro a marca regularmente 
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 É a marca de café da minha preferência 

11). Como é que obteve informação da marca Café Devotion: 

 Família 

 Amigos 

 Publicidade em revistas 

 Redes sociais 

 Outro, o quê? _________________ 

12). Pensa que a marca Café Devoção pertence à indústria de café colombiano 

Premium? 

 Concordo totalmente 

 De acordo 

 Eu não concordo nem discordo 

 Discordo 

 Discordo totalmente 

13). Valore de 1-5 as seguintes opções relativas à marca Café Devotion, (onde 1 é 

concordo totalmente e 5 discordo totalmente), 

 Concordo 

totalmente 

Concordo Não concordo 

nem discordo 

Discordo Discordo 

totalmente 

O design de 

embalagens e 

rótulos são 

atraentes? 

     

A variedade da 

linha de produtos 

é suficiente? 

     

Esta marca tem 

uma boa 

reputação? 

     

Consegue se 

lembrar das 

características 

desta marca? 

     

Quando pensa 

em Café esta é a 

primeira marca 

que vem à sua 

mente? 

     

Diria que a 

qualidade é 

excelente? 

     

Esta é a sua 

primeira escolha 

ao comprar este 

tipo de café? 

     

As promoções da 

marca motivam-

no a comprar? 
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14). Valore de 1-5 as seguintes opções relativas à marca Café Devotion, (onde 1 é 

concordo totalmente e 5 discordo totalmente), 

 Concordo 

totalmente 

Concordo Não concordo 

nem discordo 

Discordo Discordo 

totalmente 

Existe uma boa 

relação entre 

preço e qualidade 

dos produtos? 

     

Os preços, estão 

conforme os 

oferecidos no 

mercado? 

     

São os preços 

elevados? 

     

Será que as 

pessoas estão 

dispostas a pagar 

mais por estes 

produtos? 

     

 

15). Valore de 1-5 as seguintes opções relativas à marca Café Devotion, (onde 1 é 

concordo totalmente e 5 discordo totalmente), 

 Concordo 

totalmente 

Concordo Não concordo 

nem discordo 

Discordo Discordo 

totalmente 

Será que os 

produtos estão 

disponíveis, e são 

facilmente 

acessíveis? 

     

Será que os 

produtos são 

visíveis nas 

lojas? 

     

Os produtos 

estão no lugar 

onde 

normalmente faz 

as suas compras? 

     

Encontra que 

uma marca que 

tem boa 

cobertura de 

produtos, terá 

mais vendas? 

     

 

16). Valore de 1-5 as seguintes opções relativas à marca Café Devotion, (onde 1 é 

concordo totalmente e 5 discordo totalmente), 

 Concordo 

totalmente 

Concordo Não concordo 

nem discordo 

Discordo Discordo 

totalmente 

A mensagem 

indica que a 

marca está 

comprometida 

com o meio 

ambiente? 

     

A mensagem 

indica que a 

marca tem é 

premium? 
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Será que a 

estratégia da 

marca é eficaz 

para divulgar 

seus produtos? 

     

A publicidade da 

marca é 

relevante? 

     

 

17). Qual é o seu nível de satisfação com a marca? 

 Muito satisfeito 

 Satisfeito 

 Indiferente 

 Insatisfeito 

 Bastante insatisfeito 

18). Idade 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 Acima de 65 

 

19). Nível de educação 

 Primário 

 Secundário 

 Superior 

 Técnico 

 Pós-graduação 

 Doutorado 

 Outro_______________________ 

  

20). Rendimento mensal 

 Hasta 155 € 

 Entre 155,01€ e 460 € 

 Entre 461 € e 770 € 

 Entre 770,01 € e 1000 € 

 Mas de 1000 € 

 

Obrigado pela sua colaboração 
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ANEXO C. Guião de entrevista semiestruturada. 

Entrevistado: Juan Pablo Isaza 

Cargo: Diretor Geral  

Médio: Correio eletrónico   

Data: 03 de Março do 2015 

No âmbito do desenvolvimento de uma tese de mestrado do Instituto Superior de 

Economia e Gestão, relativa a vossa empresa venho por este médio, a realizar algumas 

preguntas relativamente a mesma. 

 Qual é o número de colaboradores que a empresa tem? 

 Qual é a estrutura da empresa (Organograma)? 

 Qual é a localização da empresa? 

 Relativamente aos recursos financeiros, quais os principais resultados da empresa, 

e os indicadores financeiros da mesma até o ano 2014 (últimos três anos).  

 Quais os principais fornecedores? Indique a atividade que desempenham e a sua 

localização. 

 Como é que é a recolha de informação de clientes e fornecedores, se tiverem 

algum recurso informático na empresa favor indicar. 

 Quais os principais concorrentes da empresa? 

 Descreva de forma detalhada os principais produtos com os que a empresa conta. 

 Indique quais são os principais clientes a nível empresarial. 

 Indique a maneira com que a empresa distribui os produtos. 

 Indique a maneira com que a empresa afixa os preços dos produtos. 

 Indique como é que a empresa comunica os seus produtos e a marca. 

 A empresa conta com redes sociais, indique quais e como as gere. 

 Qual é a estratégia atual da empresa e os seus objetivos. 

 

Obrigado, 
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ANEXO D. Resultados do questionário. 

Importância de atributos mais relevantes relativamente a uma marca de café: 

Gráfico 1. Qualidade 

 

Gráfico 2. Reputação da marca 

 

Gráfico 3. Disponibilidade 
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Gráfico 4. País de Origem 

 

 Resultados destacados relativamente a marca Café Devotion. 

Gráfico 5. Conhecimento da marca Café Devotion 

 

Gráfico 6. Como é que conhece a marca 
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Gráfico 7. Reputação da marca 

 

Gráfico 8. Recordação da marca 

 

Gráfico 9. Top of mind 

 

Gráfico 10. Qualidade 
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Gráfico 11. Relação qualidade preço 

 

Gráfico 12. Disponibilidade 

 

Gráfico 13. Perceção de marca Premium 

 

Gráfico 14. Satisfação 
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