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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS

 Foi realizado um estudo de caso na Porto do Recife S.A;

 Verificar a utilização das ferramentas do composto de marketing, analisando os 4P’s.;

 Teve como objetivo verificar a eficiência na implementação da estratégia de marketing como ferramenta de 

aumento da competitividade em terminais marítimos de passageiros.

METODOLOGIA

 Quanto aos fins, foi uma pesquisa descritiva, explicativa e aplicada.

 Quanto aos meios foi uma pesquisa de campo, documental, bibliográfica e um estudo de caso.

 Foi desenvolvido um estudo de caso, para analisar a implementação da estratégia de marketing utilizada pela Porto do Recife S.A.

RESULTADOS

 PRODUTO: Terminal Marítimo de Passageiros do Recife; Desenvolvido visando atender as necessidades dos

passageiros que embarcam e desembarcam no porto; Adicionados benefícios como, restaurantes, teatro, espaços

para órgãos intervenientes; Classificado em um produto de especialidade já que a renda é gerada através do

serviço prestado pelo terminal, na cobrança do embarque e desembarque.

 PREÇO: Baseado nos custos; Valores aplicados pelos concorrentes;

 PRAÇA (PONTO-DE-VENDA OU DISTRIBUIÇÃO): Estratégia de distribuição nível zero, sem intermediários;

estratégia de pull e push;

 PROMOÇÃO: propaganda, relações públicas e promoção de vendas;

 PROPAGANDA: mídias de massa e jornal interno;

 RELAÇÕES PÚBLICAS: não possui a função;

 PROMOÇÃO DE VENDAS: necessita para incentivar o público a utilizar o terminal.

CONCLUSÕES

 Referente ao produto, a Porto do Recife S.A. criou o Terminal Marítimo de Passageiros do Recife de forma
satisfatória, desenvolvido para atender as necessidades dos passageiros, além de ter sido adicionados ao
produto, alguns benefícios. Classificado como um produto de especialidade.
 No tocante ao preço, deverão ser cobrados levando em consideração a estratégia de precificação do produto,
baseada nos custos de desenvolvimento do projeto e valores cobrados por outros terminais de passageiros do
país;
 Utiliza como canal de distribuição o nível zero, não existindo intermediário;
 Utilização de algumas das ferramentas promocionais, realizando eventos, além da utilização das mídias de
massa, como televisão, revistas e jornais para divulgação do produto e divulgação no site institucional e de
parceiros. A função de relações públicas e a ferramenta de promoção de vendas, não são utilizadas pela
empresa em questão;
 Diante dos resultados encontrados ficou constatado que a empresa utilizou as ferramentas do composto de
marketing de forma satisfatória, necessitando ser melhoradas à luz dos conceitos que referenciaram este artigo.
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