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Apresentação 

 

A sociedade tem passado por grandes transformações, resultando numa grande 

tendência de mercado, o crescimento do número de pessoas em busca de uma ótima saúde. São 

mais de cinco milhões de pessoas morando sozinhas em nosso país, segundo dados do último 

Censo realizado em 2010.  

Uma das razões desta tendência é a presença cada vez mais marcante das mulheres no 

mercado de trabalho, o que as levou, em muitos casos, a viverem por sua própria conta e sempre 

cuidando de sua saúde, bem como o crescente número de uniões de curta duração, o que contribuiu 

para o contingente de pessoas morando sozinhas. 

Esse dado é importante e indica ser necessário oferecer itens que se adequem a essa 

nova realidade. Desta forma, o Projeto Experimental a seguir tem como objetivo demonstrar a 

viabilidade de um extensão de marcano mercado, estruturando uma empresa para comercializá-lo, 

atendendo esta nova tendência de mercado identificada pelo Agência Nova Comunicações. 

Assim, a razão deste estudo é entender o contexto no qual este setor se encontra 

compreender as necessidades do público alvo e avaliar o impacto de implementação do novo produto 

neste segmento, tendo a capacidade de concluir as vantagens e diferenciais competitivos deste 

produto, suficientes para atender às expectativas dos consumidores. 

Desta forma, serão demonstradas informações do mercado no qual o novo produto será 

inserido, bem como pesquisas realizadas pelaAgência Nova Comunicações, com intuito de elaborar 

um plano de negócios.  

Assim, será apresentado o planejamento estratégico, o plano de marketing e o plano de 

comunicação/ mídia, visando conquistar o mercado. 
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Epígrafe 

 

Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas 

não se constrói um bom nome da noite para o dia.  É preciso trabalhar muito. Ainda que haja tropeços 

e quedas, é preciso superar os obstáculos. É preciso ter motivação, perseverar e insistir. 

A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos: todos nós temos um 

status atual e temos também expectativas com relação ao futuro. Há momentos de calmaria, 

momentos agitados, decisivos, momentos em que a boa intenção não basta. É quando a vida nos 

cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta.  

Viver é também estar preparado para as situações difíceis. O modo como encaramos as 

dificuldades é que faz a diferença. A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias 

fundamentadas na experiência, o talento para promover alianças positivas, o espírito de liderança, a 

consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as 

circunstâncias exigem. 

Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes. Não é fácil se adaptar-se aos novos 

meios, ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas a combinação de energia e 

inteligência, assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção são fundamentais para o sucesso.  

Assim chegamos ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido, prontas 

para obter a consagração, o reconhecimento dos colegas e a admiração das pessoas que amamos. 

Ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a 

oportunidade de crescer. Orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e crescer. 

Orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais: 

 ÉTICA, CRIATIVIDADE, COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE E RESPEITO. 
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1. CRIAÇÃO DA AGÊNCIA 

1.1 Logotipo 

 

1.2 Estudo das cores 

A imagem é o veículo mais poderoso de comunicação com seu público, 

por isso o cuidado sobre a imagem que esta marca irá refletir demanda muita 

atenção. 

A marca representa um instrumento de identidade, tem o poder de criar 

diferenciação e destaque se bem desenvolvida. 

Para se obter sucesso com uma marca, deve existir um planejamento e 

gestão. Depois de elaborada e difundida, essa marca deve ser gerida para se 

posicionar no mercado de forma planejada para obter sucesso e impulsionar os 

negócios. 

Com o uso das cores queremos nos diferenciar dos concorrentes, já que 

eles usam cores similares um dos outros. O maior objetivo é enobrecer a marca. 

VERDE EM PUBLICIDADE 

Simboliza vida nova, energia, fertilidade e crescimento. 

O verde não é uma cor que chama tanto a atenção, nem atraia 

rapidamente o olhar, como é o caso do vermelho, do amarelo e do laranja. Porém, é 
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uma cor que facilita a concentração quando, por exemplo, da leitura de um texto, 

sendo ideal por não ser cansativo e nem saturar. Facilita a leitura, mantendo uma 

sensação agradável e equilibrante, possibilitando uma boa capacidade de 

julgamento sobre o tema ou produto apresentado, porém possui força de sugestão. 

O verde é ideal para apresentar qualquer produto associado à natureza, 

tais como: produtos naturais e fitoterápicos, pois essa cor transmite a sensação de 

pureza do conteúdo. Em empreendimentos campestres ou quaisquer locais de lazer 

destinados às pessoas das grandes cidades. 

Preto em Publicidade 

Negro é, tecnicamente, a ausência de todas as cores. É uma cor 

poderosa e evoca autoridade, ousadia, elegância e tradição. A cor negra pode ser 

encontrada em muitos logotipos para alcançar ousadia, simplicidade e sofisticação. 

É a cor ideal para realização de bons negócios, atraindo as oportunidades 

para o indivíduo. 

1.3 Algumas Considerações na Criação 

Marcas podem ser complexas, sofisticadas ou minimalistas e objetivas. O 

mais importante é se utilizar de criatividade e pensar em se posicionar facilmente na 

memória do público-alvo. 

Por meio de estudos, foi comprovado que, em design, as pessoas podem 

ler mais rápido e compreender com maior facilidade textos escritos com letra 

minúscula. 
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1.4 Alguns Exemplos de Logomarcas Famosas 

 

 

1.5 Missão 

Promover o desenvolvimento e o fortalecimento dos negócios de nossos 

clientes. Utilizar estratégias de comunicação com inventividade que geram 

resultados lucrativos.  

1.6 Visão 

Ser a agência de publicidade referência no Estado de São Paulo, 

conquistar o respeito dos clientes, fornecedores e colaboradores, pelo trabalho, 

dedicação e competência. 

1.7 Valores 

Aqui se destaca o entusiasmo, o entrosamento e o comprometimento total 

com os resultados do trabalho, atuando com ética, transparência e efetividade. 

Assim, o que a equipe da Nova Comunicação vivencia é a credibilidade, flexibilidade 

e excelência que promovem o que mais prezamos: resultado e satisfação de nossos 

colaboradores e clientes. 

1.8 Organograma 

Organograma é um meio gráfico de representar as funções, cargos e 

divisões de uma determinada empresa no momento em que ela se encontra.  
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De acordo com Cury (2000), “o organograma é conceituado como 

representação gráfica e abreviado da estrutura da organização.” Já para Correia 

(2005), organograma é um “gráfico que representa a estrutura organizacional da 

empresa, evidenciando os órgãos, as diversas relações e os níveis hierárquicos.” 

Correia ainda afirma que “um organograma deve ser utilizado sempre que houver 

necessidade de efetuar análise e planejamento organizacional, padronizar a 

estrutura organizacional, representar a estrutura de forma global ou setorial, bem 

como as relações funcionais e hierárquicas da empresa, a disposição, natureza e 

importância hierárquica dos órgãos componentes da estrutura e representar os 

órgãos da empresa e/ou as suas funções pertinentes.”. 

Existem diversas formas gráficas de representação de um organograma e 

a sua aplicação varia de acordo com a forma que a empresa quer ser apresentada. 

Cada divisão desse organograma pode ser chamada de departamentalização.  

 Segundo Rebouças (2007) a definição de departamentalização ocorre da 

seguinte forma: 

“Departamentalização é o agrupamento, de acordo com um critério 

específico de homogeneidade, das atividades e correspondentes”. 

Recursos humanos, finanças, tecnológicos, materiais e equipamentos - 

em unidades organizacionais. 

As departamentalizações mais conhecidas e utilizadas são: por 

quantidade, funcional, territorial, produtos ou serviços, clientes, processos, projetos, 

matricial e mista. 

 

Michelle  

Diretora/ 
Disening 

Carol 

Atendimento 

Bia 

Planejamento 

Tercerizados 

Priscila 

Midia 
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1.9 Fluxograma 

O fluxograma é uma maneira gráfica de representar a sequência de ações 

de um determinado processo. Ainda podemos chamá-lo de flowchart, carta de fluxo 

de processos, gráfico de sequência, etc. Rebouças define fluxograma como sendo a 

“representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma 

analítica, caracterizando as operações, os responsáveis e/ou unidades 

organizacionais envolvidas no processo.” 

Para Correia (2005), “fluxograma é um gráfico que, utilizando símbolos 

padronizados ou previamente definidos para uma situação específica, representa, 

em uma sequência lógica, os passos de um processo/atividade, os respectivos 

documentos, pessoas e/ou órgãos envolvidos.” Para ele, o fluxograma deve ser 

utilizado nas seguintes situações:  

 - sempre que houver necessidade de representar graficamente e de 

forma clara, objetiva e concisa, uma rotina e/ou processo; 

- para efetuar estudos de simplificação/racionalização de processos; 

- para identificar a sequência das etapas de um trabalho, facilitando a 

análise e correção de situações anômalas. 

Araújo (2007) ressalta que “toda a ocorrência num determinado 

processamento deve merecer o registro no formulário do fluxograma.” Diz ainda que 

“há fluxogramas que exigem menos registro e, por consequência, nem toda a ação é 

registrada.” Cada ação é definida por meio de um símbolo que identifica o ato 

ocorrente do fluxograma. 

 Cury (2000) descreve como vantagem do fluxograma: 

 · permitir verificar como funcionam, realmente, todos os componentes de 

um sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua eficácia; 
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 · entendimento mais simples e objetivo do que os outros métodos 

descritivos; 

 · facilitar a localização das deficiências pela fácil visualização dos 

passos, transportes, operações, formulários, etc.; 

 · aplicação em qualquer sistema, desde o mais simples aos mais 

complexos; 

 · o rápido atendimento de qualquer alteração que se proponha nos 

sistemas existentes. 

 Os principais tipos de fluxogramas utilizados nas organizações são: 

 - Fluxograma vertical 

 - Fluxograma parcial ou descritivo 

 - Fluxograma global ou de coluna 

 

 Cada um desses fluxogramas possui uma série de vantagens. A escolha 

de qual deles será melhor ou mais assertivo para a empresa irá depender do tipo de 

processo, do nível de detalhamento que a empresa quer representar, entre outros 

aspectos que devem ser analisados. 

 

Cliente 

 

Análise  
Produto 

Análise 
Mercado 

Análise 
Concorrente Planejamento 

Plano de 
Marketing Estrategia 

Criação 

Designer 

Aprovação 
Cliente 

Criação 
Campanha 
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1.10 Micro e Pequena Empresa 

No Brasil, o incentivo às micro e pequenas empresas é cada vez maior. 

Rentáveis e uma grande forma de girar capital, as empresas iniciantes e emergentes 

figuram em um cenário de baixos tributos, financiamentos acessíveis, facilidade para 

se mantiver ativas, etc. Nesse ponto, as micro agências de publicidade têm ganhado 

em dobro. Não só fazendo parte desse grupo que desfruta de todas essas 

vantagens, elas miram as empresas do mesmo patamar, prestando assessoria e 

serviços para o fortalecimento das marcas e usufruindo deste próspero mercado 

para o seu crescimento. 

 De acordo com o Art. 1º, da Lei 9.841, de 05/10/1999, nos termos dos 

artigos 170 e 179 da Constituição Federal, “é assegurado às microempresas e às 

empresas de pequeno porte tratamentos jurídicos diferenciados e simplificados nos 

campos administrativos, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de 

desenvolvimento empresarial, em conformidade com o que dispõe aquela Lei e a Lei 

nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.” Esse tratamento 

diferenciado tem como objetivo incentivar às micro e pequenas empresas 

continuarem se desenvolvendo por um tempo maior, pagando menos tributos e 

podendo investir mais no seu próprio crescimento. 

 Para efeito da nova Lei Complementar, consideram-se microempresas e 

empresas de pequeno porte a sociedade empresarial, a sociedade simples e o 

empresário a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, 

devidamente registrado no registro de Empresas Mercantis ou no Registro de 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso que: no caso das microempresas, o empresário, 

a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta 

igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); no caso das 

empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais). (LEI COMPLEMENTAR n 123/06, Incisos I e II do Art. 3). 

A descritivo abaixo mostra a classificação das micro e pequenas 

empresas brasileiras de acordo com o número de empregados, segundo o SEBRAE. 
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CATEGORIA | NA INDÚSTRIA | NO COMÉRCIO E SERVIÇO | 

Microempresa | Até 19 empregados | Até 9 empregados | 

Pequena empresa | De 20 a 99 empregados | De 10 a 49 empregados | 

Média empresa | De 100 a 499 empregados | De 50 a 99 empregados | 

Grande empresa | Acima de 499 empregados | Acima de 99 empregados | 

É necessário ressaltar que, de acordo com a Lei, essa tabela não é 

utilizada como critério para caracterizar uma empresa. O que define micro, pequena, 

média ou grande empresa é o seu faturamento. 

Nossa empresa se encaixa em microempresa, pois possuímos 11 

Funcionários. 

1.11 Funções de Cada Cargo 

Diretora (Michelle) – Toma as decisões importantes da Agência. Tem por 

função o controle geral e o planejamento. A transferência da execução de tarefas 

para os funcionários não deve refletir na transferência da responsabilidade da 

empresa perante aos clientes. 

Designer (Michelle) – Principal função é criar e desenvolver produtos e 

campanhas gráficas, ficando responsável unicamente pela etapa de produção e 

incorporação da ideia vinda do setor de projeto. É responsável pelos seus 

estagiários e suas funções. 

Atendimento (Carol)– Responsável pelo atendimento e concepção da 

ideia e dos planos de marketing dos projetos. Além disso, sua função é ter contato 

direto com clientes, elaboração de briefing e coordenação do setor e seus 

estagiários. 

Mais do que isso, a função do atendimento é a de ser um gestor. Ele é o 

grande responsável pela rentabilidade da conta na agência, concentrando todas as 
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informações relativas ao faturamento, custos e gastos internos. É por meio do 

atendimento que novos negócios são gerados, pois ele é a porta de entrada de 

todos os projetos e a voz da agência para o cliente. 

Planejamento (Beatriz) - O planejamento é o cérebro da Agência. Em 

muitos casos não há um profissional específico para essa etapa e o que acontece é 

que atendimento e criação juntos discutem o planejamento. Existem algumas 

técnicas de planejamento, uma delas é o brainstorming1, uma espécie de discussão 

criativa livre, da qual muitas vezes saem grandes ideias. Engana-se quem pensa 

que criar é uma questão de inspiração e sorte. Hoje, o planejamento de uma 

campanha usa quase uma estratégia de guerrilha na qual tudo são armas 

potenciais. 

Mídia (Priscila) - Os profissionais de Mídia atuam como conselheiros de 

investimentos que administram os orçamentos de cada cliente. O que se busca 

sempre é construir e sustentar a liderança da marca. Sempre muito integrada à 

pesquisa, a Mídia da agência utiliza todas as pesquisas de mercado disponíveis 

associadas a um banco de dados de veículos de todo o país, garantindo todos os 

recursos para um bom planejamento estratégico com um planejamento de mídia 

eficaz, em que o cliente pode ter a segurança de estar investindo bem seu dinheiro. 

Sua mensagem, seja de marca ou institucional, será absorvida pelo público que 

realmente interessa. Sem desperdícios e em harmonia com a linha geral de 

comunicação. O profissional de Mídia mantém um relacionamento muito próximo 

com os veículos de comunicação, o que lhe garante muitos compromissos sociais 

que devem ser cumpridos. 

Criação (Michelle) – Profissionalmente, esse profissional precisa dominar 

a informática, como usuário, nos softwares ligados à sua área, seja ela imagens, 

editoração, arte-finalização, animação ou produção para qualquer tipo de mídia. 

                                                           
1
 O brainstorming é uma dinâmica de grupo que é usada em várias empresas como uma técnica para resolver 

problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar informação e para estimular o 
pensamento criativo. 
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Outros - Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, Promoção de 

Vendas, Design, Redação e Revisão. Uma Agência completa, com todos esses 

setores, é chamada de Full Service. 

1.12 Remuneração de uma Agência 

Comissão de Veiculação: 

Dos 100% investidos em um veículo, 80% é dele e 20% retornam para a 

Agência a título de comissão. Teoricamente o veículo cobra o mesmo, 

independentemente de o cliente o procurar direto ou por intermédio da Agência. 

 

Comissão sobre serviços de terceiros: 

A Agência pode faturar até 15% acima de serviços, os quais ela não 

oferece e tem de contratar. Faturamento sobre serviços técnicos: honorários sobre 

serviços especiais. Independentemente de tudo isso, uma boa agência é apta a 

“manobrar” todos esses valores agregados de forma única e surpreendente. Basta 

somente uma equipe de sucesso para atingir todos esses valores, sejam eles morais 

internos e externos, assim então, conseguindo no dia a dia novos clientes e novas 

soluções com muita criatividade e inovação. 
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1.13 Manual de identidade visual 

1.14 Cartão de visita 

 

Especificações técnicas 

Formato: 50 x 90 mm Papel: Reciclado Suzano 240g Impressão: 2/0 - Off-

set Padrão Cromático: Pantone 301 CVC Pantone 444 CVC Acabamento: Corte reto 

1.15 Envelope carta 
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Especificações técnicas 

Formato: aberto - 258 x 273 mm fechado - 228 x 114 mm Papel: 

Reciclado Suzano 150g Impressão: 2/0 - Off-set Padrão Cromático: Pantone 301 

CVC Pantone 444 CVC Acabamento: Corte com faca especial vinco + colagem - 

Fator de redução - 25%. 

1.16 Tipografia institucional 

Fonte – Cookie regular 

1.17 Pantone 

Verde 

C 75% | M 0% | Y 100% | K 0% 

Preto 

C 0% | M 0% | Y 0% | K 100% 

1.18 Positivo 
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1.19 Negativo 

 

1.20 Usos incorretos 

 

1.21 Defesa de logomarca 

As peças foram criadas de acordo com as necessidades observadas 

durante o briefing e pesquisa. A decisão pelo uso de algumas cores, formatos e 

elementos gráficos nas peças publicitárias desenvolvidas, tendem a reforçar cada 

vez mais os benefícios oferecidos pelos produtos da marca Nova Comunicação, 

assim como a ideia e seriedade que a empresa tenta expressar por meio de seus 

produtos.  

A cor simboliza saúde e o formato de estrela com 43 pontos simboliza as 

disciplinas que estudamos ao longo dos sete semestres, lembrando o quanto todas 

elas foram importantes e nos envolveu e transmitiu sabedoria ao longo do curso. 
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1.22 Conceito do negócio 

O campo da publicidade tem passado por transformações, principalmente 

as agências, anunciantes e veículos de comunicação. A crescente concentração do 

setor em poucos, grandes e poderosos grupos é um dos reflexos dessas mudanças. 

 A publicidade hoje é um complexo e sofisticado negócio financeiro a nivel 

mundial  

que movimentou, só em 2006, 428 bilhões de dólares, segundo estudo 

recente da ZenithOptimedia, empresa do grupo francês Publicis, o quarto maior do 

mundo, com receita anual de U$ 5,2 bilhões, logo depois do Omnicom (U$9.7 

bilhões), WPP (U$8.2 bilhões) e Interpublic (U$5.9 bilhões). 

 No Brasil, onde o investimento publicitário foi da ordem de U$ 6,5 bilhões 

em 2005, grande parte das maiores agências nacionais foi adquirida por esses 

grupos concentradores e as que restam em seu formato original devem também 

desaparecer como empresas independentes. É uma questão de tempo e da 

ocorrência de outras transformações já previstas, como a chegada das agências 

compradoras de espaço e tempo dos veículos de mídia. Essas agências, no formato 

da ZenithOptimedia, citada acima, já são uma realidade nos países civilizados, 

lideram o negócio publicitário em faturamento e só não chegaram ainda ao nosso 

país porque os fortes grupos de mídia nacionais recusam-se a reconhecer essas 

empresas como interlocutores ou compradores legítimos. Receiam que o poder de 

compra dessas agências possa vir a submetê-los, colocando-os em situação de 

inferioridade na negociação de compra e venda de espaço e tempo midiáticos. 

 Na condição de independentes, sem filiação aos grandes grupos, 

sobreviverão as agências de pequeno ou médio porte, fornecedoras de talento 

criativo e serviços especializados. 

Por tudo isso e pensando no futuro, chegamos à ideia e concepção da 

agencia Nova Comunicações, empresa que conta com quatro sócias e onze 

funcionários: Redatores, Criadores, Atendimento, Mídia e Planejamento. 
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1.23 Plano de Investimento 

De acordo com nossos investimentos, traçamos uma planilha com a 

descrição do investimento do nosso capital inicial. Veja baixo:  

Descrição Quantidade Valor Unit. Valor Total

Microcomputador e seus periféricos 15 2.000,00R$    10.000,00R$        

Cadeira estilo secretária 15 75,00R$         1.125,00R$          

Aparelho Fax 1 629,00R$       629,00R$             

Bebedouro 2 230,00R$       460,00R$             

Armário 3 347,00R$       1.041,00R$          

Mesa p/ trabalho 5 139,00R$       695,00R$             

Total 13.950,00R$        

 

Quantidade Valor Unit. Valor Total

Consultoria 1 500,00R$       500,00R$             

Legalização da Empresa 1 346,00R$       346,00R$             

Honorários do advogado 1 1.200,00R$    1.200,00R$          

Total 2.046,00R$          

Despesas Pré Operacionais 

 

Valor Total

Aluguel 1.800,00R$      

Água 120,00R$         

Energia Elétrica 250,00R$         

Telefone 550,00R$         

Total 2.720,00R$           

Custos Fixos

 

Valor investido para a viabilização da agência inicialmente é de R$ 18.716,00 
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2 CLIENTE 

2.1 Briefing Ades 

Nome 

Ades/ Unilever 

Localização 

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1309, Itaim Bibi - São Paulo – SP. 

Site 

www.ades.com.br 

Contato 

(11) 3568-8639 / (11) 4095-2906 

Nome do contato 

Renata Coltro  

E-mail do contato 

renata.coltro@unilever.com  

Cargo/função do contato 

 Gerente de Comunicação 

Breve Histórico 

 A Unilever é uma companhia anglo-holandesa que produz bens de 

consumo em 190 países, nas categorias de cuidados pessoais, alimentos, limpeza, 
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refreshment (bebidas de soja e sorvetes) e alimentação fora do lar. Hoje, o mercado 

nacional é atendido por 700 produtos de 25 marcas, entre elas, nomes consagrados 

como Omo, Comfort, Fofo, Seda, Lux, Dove, Ades, Close Up e Rexona. 

Áreas de atuação 

Alimentícios  

Fluxograma 

 Abaixo segue um fluxograma da hierarquia da empresa Unilever. 

 

Nomes do produto anunciado 

Ades (Alimento de soja) 

Descrições do produto anunciado 

O produto foi desenvolvido pensando em uma vida mais saudável para 

seus consumidores, devido à mudança no comportamento alimentício da população 

preocupada com o corpo, saúde e com a qualidade de vida. 

 

 

Coordenadores 
Regionais 

Divisão Lever 
(Produto de 

limpeza) 
Divisão Alimentos 

Bebidas 

Divisão Elida Gibbs (produtos 
farmaceuticos) 

Brasil (Presidente) 

Fernando Fernandes 
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Propriedades do produto anunciado 

Os benefícios de Ades diferenciam-no das bebidas concorrentes por ser 

um alimento de origem vegetal de alto valor nutritivo, livre, portanto, de colesterol e 

com pouca gordura saturada. 

Históricos do produto anunciado  

A Ades foi lançada em 1988 pela  Unilever. O primeiro país a lançar o 

produto foi a Argentina, introduzindo uma categoria inédita no mercado de alimentos. 

Após sucesso total, foi passado para o Paraguai, Uruguai, Bolívia, México, China,  

alcançando assim resultado esperado. No Brasil chegou na década de 90, importado 

para o estado de Curitiba com total aceitação do mercado. Em meados de 1997 o 

produto foi lançado em todo o país e passou a ser fabricado no Brasil. Abaixo segue 

um cronograma do desenvolvimento do produto desde seu inicio até os dias atuais. 

Ano 1988 

 

A Bestfoods incorporada 

pela Unilever no ano 1988 lança o 

Ades na Argentina, resultado da 

utilização de tecnologia avançada 

para extração do leite contido nos 

grãos de soja. 

Ano 1996 

 

Ades importado da 

Argentina é testado em Curitiba. A 

receptividade dos curitibanos (68% 

dos consumidores que degustaram 

o produto nos pontos de venda 

decidiram de imediato pela compra) 

é decisiva para a concretização do 

lançamento nacional no ano 

seguinte. 
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Ano 1997 

 

Um ano após o 

lançamento, Ades domina 69% do 

mercado de bebidas à base de soja. 

A linha inclui os sabores de Maçã, 

Maracujá e Laranja, além da versão 

original. 

Ano 1999 

 

Ades passa a investir no 

patrocínio de eventos esportivos e 

de atletas.  

 Reposicionamento da 

marca Ades. Antes voltada para o 

público infantil, passa a focar o 

consumidor adulto jovem e assume 

nova assinatura: "Ades: mais 

gostoso mais saudável”. 

Ano 2000 

 

Lançamento de Ades 

original na versão light. 

 

 

Ano 2001 

Ades marca presença na 

comunidade médica, participando 

de grandes eventos dirigidos a esse 

público, como o Encontro Nacional 

de Atividades Físicas em Minas 

Gerais e o Congresso Brasileiro de 
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Ecocardiográfica em São Paulo. 

Também firma parceria com Becel, 

realizando ação conjunta em 

consultórios médicos de grandes 

cidades brasileiras. Os 

propagandistas distribuem para os 

médicos kits com produtos e 

folhetos científicos informando as 

qualidades das duas marcas. Lança 

também novidades na versão light 

nos sabores maçã e laranja, há 

também uma nova versão em 

embalagens de lata para aumentar 

a participação no mercado de sucos 

individuais, porém, em 2003, todas 

as latas saíram do mercado. 

Ano 2002 

 

Patrocinando o Campeonato 

Mundial de Vôlei de Praia, Ades 

marca presença no evento. 

Ano 2003 A linha de produtos Ades 

ganha novo logotipo e embalagens 

mais modernas. Atendendo aos 

pedidos dos consumidores, também 

é lançada a embalagem de 1 litro 

com tampa abre-fecha. É iniciada a 
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comercialização dos sabores 

Tangerina e Pêssego Light. 

Ano 2004 

 

Lançamento de 

AdeSYofresh nos sabores Batido, 

Pêssego, Morango e Morango 

Light. Feito com 100% de proteína 

vegetal, o produto representa uma 

alternativa aos iogurtes encontrados 

no mercado. Lançamento do 

sorvete Kibon Ades nos sabores 

Maçã e Pêssego. Feito com 100% 

de proteína vegetal, sem lactose ou 

colesterol, mantém o sabor e os 

valores nutricionais do suco.  

Lançamento dos sabores Manga, 

Maracujá e Uva Light. 

 

 

Ano 2005 

 

Lançamento de Ades 

Yofresh em embalagens individuais 

de 190 ml, nos sabores Morango, 

Morango Light e Pêssego. 

Lançamento dos novos sabores de 

Ades: Goiaba e Manga Light, que, 

juntamente com Morango, incluem 

o selo "Aprovado", concedido pela 

Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. Lançamento da edição 

limitada Ades Verão, nos sabores 

Abacaxi com Hortelã e Limonada 
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Suíça. O sucesso é grande e eles 

são incorporados definitivamente à 

linha. As embalagens estampam o 

selo: “Você pediu, Ades atendeu”. 

 

 

 

Ano 2006 

 

Lançamento do picolé 

Kibon Ades Morango, sorvete para 

pessoas preocupadas com saúde e 

bem-estar. Feito com 100% de 

proteína vegetal, ele contém 

vitamina C e zero de colesterol ou 

lactose.  Relançamento da linha 

Ades Yofresh em embalagem tetra 

prisma de 720 ml e tampa com 

rosca. Primeira embalagem do 

mundo com esse tamanho e 

formato de prisma, ela se apoia no 

copo e permite dosar o líquido, sem 

derramar ou desperdiçar. Nos 

sabores Frutas Vermelhas e 

Pêssego Light, é uma alternativa 

para o lanche ou café da manhã.  

Lançamento da edição limitada 

Ades Inverno nos sabores 

Cappuccino e Morango. Os dois, 

bem como a fórmula Original e a de 

Chocolate, são enriquecidos com 

vitaminas A, B6, B12, C, D, E e 

ácido fólico. São alternativas para o 

preparo de achocolatados, 

vitaminas, milk-shakes e outras 

receitas. 
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Ano 2007 

 

Lançamento das novas 

embalagens da linha Ades com 

informações sobre a soja e a adição 

de vitaminas. É inserido um ícone 

ao lado do nome do sabor, 

estimulando o consumo "gelado" ou 

"quente".  A linha Ades agrega 

definitivamente os sabores 

Melancia, Pera e Pêssego com 

Tangerina, lançados em edição de 

verão.  Visitas de especialistas em 

Nutrição a pediatras e nutricionistas 

de vários estados divulgam os 

benefícios da soja. Folders e 

cartilhas distribuídos durante os 

encontros esclarecem sobre os 

prejuízos da utilização de 

transgênicos e corantes na 

composição dos alimentos e 

ressaltam as propriedades 

nutricionais de Ades. 

Ano 2008 

 

Relançamento da linha 

Ades, com a diminuição de açúcar e 

a adição de um mix de vitaminas e 

minerais (ferro, zinco, ácido fólico). 

“Light” vira “Zero”, indicando zero 

açúcar, lactose e colesterol. Com as 

mudanças, o produto recebe o 

certificado da Sociedade Brasileira 

de cardiologia e o selo Minha 

Escolha, da OMS. Nova campanha 

inaugura conceito de comunicação 
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para a linha Ades. A presença de 

crianças, jovens e adultos junto a 

um mix de vitaminas e minerais 

mostra que o produto é para toda a 

família. Em outro filme, seus 

benefícios são comparados ao 

consumo de alimentos saudáveis 

como beterraba, ervilha e espinafre.  

Ades Vitamina de 

Banana ganha versão Zero (0% de 

lactose, colesterol e açúcar). 

 

 

Ano 2009 

 

Lançamento da linha 

Ades Nutrikids, sem conservantes 

ou corantes e enriquecida com 

vitaminas, cálcio e ferro, essenciais 

para o desenvolvimento infantil. 

Reformulação da linha de Ades 

Original, agora com quantidades de 

cálcio equivalentes à do leite animal 

e com as vitaminas D, B2, B12 e 

zinco. Seu consumo é estimulado 

de diversas formas, no café, nos 

cereais e em vitaminas. Há ainda o 

lançamento de um novo sabor: 

Ades Original Doce de Leite, com 

os mesmos benefícios. No verão, 

Ades Frutas lança uma campanha 

mostrando seus Benefícios, como a 

fórmula com as vitaminas (C, B2, 
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B3, B6, B12) e minerais (ácido 

fólico, ferro e zinco). A marca 

também lança o sabor Laranja com 

Manga e relança (a pedido dos 

consumidores) o sabor Limonada 

Suíça, ambos em edições limitadas 

de verão. Equipe de visitações 

médicas de Ades e Becel ganha 

certificado “Carbon Free” do projeto 

“Plante essa ideia”, cuja proposta é 

compensar, com o plantio de 

árvores, o equivalente ao CO2 

emitido pelas equipes 

propagandistas. Em 2009, as 

equipes de Ades e Becel são 

responsáveis pela neutralização de 

8,7 toneladas de CO2. As mudas de 

árvore são plantadas na Bacia do 

Rio Tietê. 

 

 

 

Ano 2010 

Ades lança campanha 

que trata a espontaneidade como 

um estilo de vida. Intitulada 

“Manifesto Ades”, a campanha 

sugere que as pessoas vivam de 

maneira mais leve e espontânea, 

com menos planejamento, para que 

possam ser surpreendidas pelo 

mundo. Seu slogan é: “Ades. Sinta 

a energia saudável.” A marca 

reformula seu site, deixando-o mais 

interativo e divertido.  Ampliação da 

linha Ades Original, com os sabores 
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Frapê de Coco Zero e Frapê de 

Nozes, especialmente para a 

temporada de inverno.  Lançamento 

da embalagem de 1,5 L, nos 

sabores Uva, Laranja, Maçã e 

Original – para atender a famílias 

maiores. Lançamento da 

embalagem de 750 ml, nas versões 

Uva, Laranja, Vitamina de Banana e 

Original.  Lançamento, como edição 

limitada de verão, dos sabores 

Laranja com Manga e Abacaxi com 

Hortelã. Ades participa da 

CowParade em São Paulo – 

exposição que espalha esculturas 

de vacas coloridas por cidades do 

mundo. Todas as 90 criações da 

CowParade são leiloadas ao final 

da exposição e a renda é destinada 

a obras sociais da Fundação Gol de 

Letra. No mundo, a exposição já foi 

vista por mais de 150 milhões de 

pessoas. Reformulação do site de 

Ades, deixando-o mais rápido e 

prático para a navegação. 

Informações sobre os produtos, 

bem como receitas integradas ao 

Recepedia, site de receitas da 

Unilever - podem ser facilmente 

encontradas no novo site.  

Ano 2011 Lançamento da campanha “Cada 

seguidor vale 1 litro”. Ligada às 
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redes sociais, a campanha se 

propõe a distribuir um litro de Ades 

para o GRAAC e para a Casa Hope 

a cada novo internauta que 

seguisse a marca no Twitter ou 

curtisse o perfil da marca na 

fanpage do Facebook. Com a ação, 

as entidades arrecadam 25 mil litros 

cada uma em doações.  

Lançamento das edições limitadas 

de verão nos sabores Melão (1L e 

200 mL) e Frutas Cítricas (1L). 

Ano 2012 

 

 

Lançamento de Ades com um toque 

de chá verde, idealizado para 

atender à demanda do verão. O 

produto combina os benefícios da 

soja aos do chá verde e é 

disponível nos sabores Limão e 

Tangerina.  Apoio de Ades ao 

projeto social “Turma da Lancheira”. 

A iniciativa, lançada pelo Instituto 

Brasil, consiste em ações de 

conscientização sobre a 

importância de uma alimentação 

nutritiva e balanceada.  

Palestras para as 

merendeiras e a exibição da peça 

teatral “O Maravilhoso Mundo da 

Alimentação Infantil”, para as 

crianças, são realizadas em CEUs 

(Centro Educacional Unificado), em 
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São Paulo. Ades lança dois novos 

achocolatados: Ades Chocolate 

com Coco e Ades Chocolate 

Clássico. São produtos que se 

apresentam como opções mais 

saudáveis que os demais 

achocolatados por conterem baixo 

teor calórico e maior concentração 

de cálcio. 

  

Aparência física 

O produto encontra-se em caixas de Tetra Pak com imagem da fruta de 

acordo com o sabor do suco. 

 

Ades suco de soja 

embalagem de 1,5 L e de 200 ml nos 

sabores de Uva, Maçã, Pêssego, 

Laranja e Abacaxi. 

 

Ades Kids embalagem 

disponível em caixa de 1 litro e 200 ml 

nos sabores de Morango, Chocolate, 

Uva e Laranja. 
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Ades Max embalagem 

disponível apenas no tamanho de 200 

ml nos sabores de Abacaxi, Chocolate 

e Maçã. 

Preço e teúzndência 

Os preços dos produtos estão adequados com o mercado de bebidas a 

base de soja. Porém devido a qualidade do produto, por ser uma marca conceituada 

e por ser consumido por um público de nível social evlevado, seu preço é um dos 

mais altas da categoria, como mostra a tabela a seguir. 

Embalagem de 1 L, 1,5 L,  R$ 4,50 a R$6,95  

Embalagem de 200 ml R$ 1,65 a R$ 2,00 

Vantagens do produto 

É uma marca reconhecida nacional e internacionalmente, oferecendo um 

produto para uma vida mais saudável e ideal para pessoas com intolerância a 

lactose. 

Desvantagens do produto 

A desvantagem frente à concorrência é o preço elevado, chegando a ser 

quase o dobro de outras marcas da categoria. Outra desvantagem é que não 

podemos contar com o público masculino para o consumo deste produto por conter 

hormônios femininos. 

Frequência de uso 

O uso do produto pode ser diário de acordo com cada consumidor.  
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Disponibilidade 

A disponibilidade é grande, tem cobertura em todo o território nacional e 

durante todo o ano, principalmente no verão.  

Concorrentes 

Os principais concorrentes diretos do produto Ades são a Sollys (Nestlé), 

Purity, Mais Vita (Yoki), SuFresh, Tonyu (Yakult). 

 

 

 

 

 

Vantagem e desvantagem dos concorrentes Sollys, Purity, Mais Vita, Sufresh, 

Tony 

Como vantagens frente a marca Ades, a concorrencia destaca-se com seus 

preços mais acessiveis aos consumidores. Mas isso não é suficiente para que 

estas marcar se tornem pioneiras ou destaques, sendo essa uma 

desvantegem. 
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Diferencial  

Pioneira na marca com relação às suas concorrentes no produto de soja. 

Imagem da marca 

Passa por uma crise de imagem, devido a um erro na produção ter 

colocado acidentalmente soda cáustica nas embalagens, gerando queimaduras nos 

consumidores. Com o nosso lançamento e posicionamento de marca iremos retirar 

essa imagem. 

Em qual fase se encontra 

A marca encontra-se em fase de transformação para tirar a imagem ruim 

que ficou com o consumidor.  

2.2 Mercado 

Tipos de locais oferecem o produto 

O principal canal de vendas é o varejo supermercadista em todas as suas 

formas. 

Como se vende o produto?  

O produto é vendido em unidades no varejo, mas também pode ser 

adquirido em quantidades maiores neste mesmo segmento de distribuição. 

Como se presta o serviço (direta ou indiretamente)? 

Presta-se diretamente com clientes mercadológicos e atacadistas. 

Tamanho do mercado 

Esse mercado teve as empresas que mais investiram no segmento de 

sucos prontos à base de soja, que do ano passado para este ano cresceu 41% em 

volume e 53% em valor. 
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Influencia do atacado e varejo 

Tanto o atacado quanto o varejo não influenciam a compra e/ou forma de 

consumo de Ades. 

Tendência de vendas 

Uma grande tendência é no verão, há um grande aumento em torno de 

38% nas vendas. 

Da categoria 

Segundo a Pro-soja (Associação dos Produtores de Soja), a categoria de 

bebidas à base de soja teve um crescimento muito significativo no ano de 2013. 

Do mercado 

Embora seja líder na categoria de bebidas à base de soja, com 66,2% de 

participação em valor, pelos dados Nielsen de junho (em 2009, e 2011 ela tinha 

63,4% de mercado), a Unilever deseja ampliar sua fatia no mercado.  

 

Fonte: Pro-soja (Associação dos Produtores de Soja) 

62% 10% 

8% 

7% 

7% 
6% 

Participação no merdado de suco de 
soja 

Ades Sollys Yoki Sufresh Purity Tonny
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Influências 

No mercado de líquidos, o consumidor tem muitas opções, então a 

comunicação se torna um grande influenciador no momento da compra. No verão há 

um aumento em torno de 38% nas vendas. 

Regionais 

Segundo a BNA (Bebidas Não Alcoólicas) o estado que mais consome 

soja é o nordeste, como pode ser verificado no gráfico abaixo. 

 

Fonte: BNA (Bebidas Não Alcoólicas) 

Demográficas 

O produto é indicado para todas as pessoas, mas exclusivamente para 

mulheres. 

2.3 Concorrência 

Participação e tendências de evolução do Marketing Share. 

 O segmento de suco possui uma fatia de 17% do mercado que até o 

ano passado vendeu 53,8 bilhões de litros de bebidas não alcoólicas. A Unilever, 

36% 

27% 

29% 

8% 

Nordeste Sul Sudeste Norte



42 

 

que possui a marca Ades é líder no mercado de bebidas à base de soja no país, 

com 63,4% de Market Share. 

Grau de organização de cada concorrente 

A linha Sollys possui proteína isolada de soja com a qualidade Nestlé. A 

linha também possui 2,1 gramas de proteína de soja por copo - 75% mais proteína 

que a concorrência. Outro destaque de Sollys fica por conta da reformulação das 

embalagens, que agora traz nova informação nutricional e ainda o selo da ABRAN - 

Associação Brasileira de Nutrologia -, que indica que o produto foi devidamente 

testado e considerado seguro e saudável. A marca Sollys é a única do mercado de 

bebidas à base de soja a apresentar o certificado. 

Sufresh: A empresa entrou no mercado de sucos à base de soja em 

setembro de 2006. Para continuar crescendo, a Wow tem ampliado seus canais de 

distribuição e lançado novos produtos. Elaborados com soja integral, devido ao 

exclusivo processo de extração que preserva 100% dos nutrientes naturais da 

própria soja, as novas bebidas contribuem para a redução do colesterol, prevenção 

de doenças cardiovasculares, osteoporose e câncer, para a manutenção do peso e 

no auxílio nos sistemas de menopausa. A linha Sufresh Soja é isenta de colesterol e 

lactose e rica em proteínas, fibras e vitamina C. Os novos sabores estarão 

disponíveis em embalagem longa vida de 1 litro, que vêm com a tampa abre-e-

fecha, e de 200 ml da Tetra Pak. 

Yoki: Assim como as outras empresas, a Yoki investiu R$ 30 milhões para 

iniciar a produção em janeiro de 2008 e declarou, na ocasião, que a meta era 

conquistar 8% do mercado até o final de 2008. De acordo com Gabriel Cherubini, 

Vice-presidente da Yoki, o desempenho tem sido muito bom.  
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2.4 Consumidores 

Área de Atuação 

Donas de casa, profissionais da saúde, praticantes de exercícios físicos, 

entre outros. 

Quantidade de compra 

A quantidade de compra varia com o uso que o consumidor faz da bebida. 

Nível de escolaridade 

 

 

Localização 

Segundo a BNA (Bebidas Não Alcoólicas) o Rio de Janeiro, nordeste e o 

estado de São Paulo são onde mais se consome soja. 

Grupos de idade 

84% 

16% 

0% 0% 

Superior 88% Ensino Medio 12%
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Entre 8 e 16 anos: 4% 

Entre 18 e 25 anos: 84% 

Acima de 30 anos: 12% 

Sexo 

 

Estado civil 

Assim como poderá ser observado no gráfico abaixo, a maior parte dos 

consumidores são casados, devido à maior parte responsável pela compra serem as 

donas de casa. 

 

 

63% 

37% 

Mulheres Homens

67% 

33% 

0% 

Casados Separados/Solteiros
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Nível de Renda 

A renda desses consumidores varia de acordo com sua classe social no 

caso das pessoas que consomem o produto que pertencem à classe B, C e D com 

ascensão na classe E. 

Decisões para compra 

É uma decisão com base para uma vida mais saudável e um novo jeito de 

consumir a soja. 

Quem toma a decisão para compra do produto 

Normalmente quem toma a iniciativa é a mulher que sempre está 

preocupada com a saúde e a alimentação de sua família. 

2.5 Objetivos 

Objetivos Estratégicos da Empresa 

Manter–se líder no segmento de produtos alimentícios a base de soja. A 

marca faz constantes investimentos para manuntenção da marca perante seu 

público, seja ela televisiva, escrita ou na internet. 

Por se tratar de alimentos, a empresa promove e também participa de 

congressos para agregar e reforçar a importância da soja na alimentação das 

pessoas desde crianças a adultos.  

Anualmente a empresa participa do Congresso Nacional da Sociedade 

Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN). 

Volume 

O produto está inserido em 190 países e segundo o presidente da 

subsidiária Fernando Fernandez, nos primeiros nove meses de 2013 a marca teve 
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crescimento de 13% no país e uma expansão de 6,5% em volume, gerando um 

faturamento de R$ 13,6 bilhões.   

Valor 

Não foram fornecidas as informações. No documento em anexo temos 

dados da receita geral da Unilever. 

Os valores que temos foram extraídos do site valor.com.br 

 

O volume ajustado de vendas aumentou 1,9% de julho a 

setembro e os preços cresceram 1,3% no mesmo período, 

considerada a comparação anual. Nos nove primeiros meses do ano, 

as vendas ajustadas avançaram 4,4%. Os mercados emergentes 

mostraram alta de 8,8%. O volume aumentou 2,4% e os preços, 

1,9%. 

http://www.valor.com.br/empresas/3315462/faturamento-

da-unilever-cai-65-no-3#ixzz2xH8yJqEz 

Participações 

A Ades está presente em todos os meios de comunicação, as 

campanhas, sejam elas de mídia impressa, on-line, televisionadas, rádio e outros 

possíveis. 

A marca Unilever procura estar presente e ativa nas discussões do meio 

ambiente, sustentabilidade e responsabilidade empresarial em todos os setores que 

atua.  

Temas como publicidade infantil, disposição de resíduos sólidos e 

reciclagem, são constantemente discutidos pela marca, que atualmente participa de 

diversos projetos relacionados ao assunto. 

 

http://www.valor.com.br/
http://www.valor.com.br/empresas/3315462/faturamento-da-unilever-cai-65-no-3#ixzz2xH8yJqEz
http://www.valor.com.br/empresas/3315462/faturamento-da-unilever-cai-65-no-3#ixzz2xH8yJqEz
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Proporcionado assim a possibilidade de estar à frente dos mais variados 

assuntos relacionando aos produtos e mantendo a marca como líder no setor. 

Ampliação do mercado 

Existe um setor de pesquisa e inovação da empresa Unilever, o qual é 

responsável por fornecer informações necessárias para inserção de novos nichos no 

mercado ou manutenção da marca, separado por ramo e setor de cada empresa 

pertencente ao grupo e os acontecimentos que influenciam o produto. 

A Ades também possui um grupo de pesquisadores e inovação para 

sempre inovar seus produtos. 

Produto de extensão 

Seguindo a linha da empresa, a agência Nova Comunicação tem como 

planejamento a criação de uma bebida à base de soja com componentes 

energéticos. 

O produto além de conter as vitaminas e nutrientes da soja, possui os 

beneficios do guaraná e poderá ser consumido por todas as consumidoras sem 

restrições. 

Analisando e acompanhando a tendência do mercado, a intenção da 

agência é poder oferecer um alimento completo para as donas de casa, 

empreendedoras, empresárias, atletas e tantos outros tipos e perfis que temos no 

mercado. 

Visto que a mulher necessita de energia para o dia a dia, porém muitas 

vezes não dispõe de tempo para se alimentar corretamente, a bebida seria uma 

aliada para ingerir/obter vitaminas e energéticos em um só produto.  
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Objetivos de vendas 

A empresa é líder em vendas no ramo que está atuando. 

Ser a número um de preferência das mulheres que em geral malham, 

trabalham e que estudam, tornando-se fonte de vitaminas e alimentação.  

Objetivos de comunicação 

Quem atingir 

Temos como foco o público feminino adulto com idades e hábitos 

variados, pois o produto não tem contra indicação. 

O que comunicar 

A importância do consumo diário do produto devido à necessidade de 

ingestão das vitaminas inseridas no produto para uma vida saudável e cheia de 

energia. 

Que atitude/resposta deseja motivar a curto e logo prazo? 

Curto prazo: O conhecimento do produto pelo público e aceitação do 

produto para o consumo diário. 

Logo prazo: Que o produto seja inserido no dia a dia das mulheres e que 

seja percebida a necessidade de consumo diário por suas consumidoras, tornando 

assim um produto indispensável ao consumo pelo público. 

Problema (que atrapalha a obtenção dos objetivos) 

Popularmente as bebidas a base de soja são associadas ao leite, não 

sendo reconhecidas como sucos de soja. Os produtos Ades por sua vez também se 

enquandram neste perfil, mesmo tendo seu recohecimento como suco desde 2000. 

Somente consumidores assiduos do produtos conseguem diferenciar sua 
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caracteristica, suco a base de soja. Esta falta de identificação para com o parte do 

publico torna-se um problemas para o alcance do objetivo.  

Temos que repassar e reforçar a todos os consumidores, sejam eles 

antigos ou novos, que o produto será suco e  energético dentro da mesma 

embalagem. 

Oportunidades que facilitam a obtenção dos objetivos 

A marca Ades já é líder no mercado de soja, aproveitando esse fato 

comprovado, iremos oferecer mais um quesito de benefício para o consumo do  

produto. 

Estratégias Básicas 

Ferramentas de comunicação sugeridas pelos anunciantes 

Ainda não foram sugeridas peças de comunicação, pois estamos 

estudando a melhor maneira de comunicação por meio de pesquisa de público e 

produto. 

Peças 

Será criada uma embalagem de 280 ml com a silhueta de uma mulher. 

Essa embalagem será uma garrafa na qual o cliente poderá beber e guardar em sua 

bolsa, pois possibilita o consumo fracionado da bebida. 

Posicionamento da marca 

 Manter a identidade de um produto saudável a base de soja com a 

composição de energético natural, assim não perderá a  linha de produto que faz 

bem. 
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Approach criativo sugerido pelo anunciante 

Criação do produto com a possibilidade de junção dos componentes soja 

mais o pó de guaraná que está sendo implantado pela agência Nova Comunicação. 

Veja abaixo os componentes e valores energéticos da composição. 

Porção equivalente a uma porção de 180 ml: 

 

 Valor Energético   53 kcal = 223 Kl 

 Carboidratos    11g 

 Açúcares    3,0 

 Lactose    0g 

 Proteínas    1,2g 

 Gorduras totais,   0g 

 Gorduras saturadas   0g 

 Gorduras trans   0g 

 Gorduras monoinsaturadas 0g 

 Gorduras poli saturadas  0g 

 Colesterol    0g 

 Fibra alimentar   0g 

 Sódio      45mg 

 Zinco     1,1 

 Fósforo    9,0 

 Vitamina E     1,5 

 Vitamina B6    0,20 

 Vitamina A     90mcg 

 Vitamina D     0,75mcg 

 Ácido fólico    36mcg 

 Vitamina C    31mg 

 Vitamina B2    0,20 mg 
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 Vitamina B12   0,36 mcg 

Pontos obrigatórios 

Destacado: A questão da mistura saudável das duas composições, a soja 

que pode ser considerada um alimento e o pó de guaraná que pode ser consumido 

como fonte de energia, e que é recomendado o consumo diário. 

Evitados: Por se tratar de um produto voltado para o consumo feminino e 

não ser possível controlar os ruídos sobre o consumo, é preciso cuidar de como é 

passada a mensagem de que esse produto  não  é recomendado para o  consumo  

diário pelo  público  masculino, pois os hormônios presentes na soja podem 

estimular o crescimento de parte do corpo masculino, como os seios por exemplo, 

quando consumido em muitas/grandes quantidades. 

Target 

Público feminino com idade de 18 a 60 anos. 

Mercados a serem cobertos (região e segmento) 

Por se tratar de uma marca conhecida mundialmente, a distribuição e 

logística da campanha podem ser feitas, de início, na região central, pois o suco de 

soja é mais consumido pelo público dessa região. 

Meios de comunicação sugeridos 

Pretendemos utilizar os seguintes meios de comunicação para divulgar o 

produto:  

 Teaser  

 Spot   

 PDV   

 Folder  

 Flyer   
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 Adesivo 

 Cartaz 

 Boton  

 Eventos  

 Viral   

 Balcão de degustação 

Período de comunicação desejado 

Está sendo estudado o tempo necessário para a divulgação do  produto, 

pois iremos passar por uma fase de implantação e de aceitação do público. 

Primeiramente iremos realizar pesquisas de campo com degustação para 

vermos a aprovação dos consumidores  ao desgustar o produto. 

Após obter os resultados das pesquisas, iremos saber o tempo 

necessário para a exposição do produto nas mídias/no mercado.  

Estilo da empresa 

A empresa tem como público diferentes tipos de consumidores, do infantil 

ao adulto, por ser um alimento sem contra indicação, pois até as pessoas sensíveis 

à lactose podem ingerir os produtos. Porém a ingestão pelo público masculino 

requer atenção, uma vez que, a soja e contra indicada para homens por questões 

hormonais.  

Histórico de comunicação  

 A empresa tem como pratica a produção de comerciais, spot, jingles e 

patrocínios para reposicionamento da marca, feitos com intervalos de no mínimo de 

dois meses. 

Preocupada com a posição da marca no mercado, a equipe de marketing 

tem o cuidado de verificar as normas nos órgãos governamentais que podem proibir 
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ou liberar as veiculações de campanhas, segue as normas do CONAR e respeita 

todas as exigências do PROCON. 

Procura promover o consumo consciente dos seus produtos voltados para 

o público infantil priorizando o bem estar do consumidor. 

Atento às mudanças e novidades, o departamento de marketing associa a 

sua marca/produto com a sustentabilidade, a qual é prioridade  no  quesito  de 

consumo  infantil, embora não esqueça da importância da sustentabilidade global e 

construiu um Plano  de Sustentabilidade global relacionados aos impactos sociais, 

os projetos são  realizados no  Brasil, após a identificação  e percepção  de 

diferentes públicos.  

A empresa tem uma política de Códigos de Princípios de Negócios 

próprios, além de seguir e adequar dentro dos parâmentros Globais de Marketing de 

Alimentos e Bebidas da Unilever, e mesmo  assim são  periodicamente revisados.  

Seguindo a regulamentação do CONAR, a empresa não realiza 

propaganda para menores de seis anos e nem comunicações que incitam as 

crianças a persuadir os pais a comprar os produtos, a mesma se preocupa em 

deixar claro o papel dos adultos e responsáveis sobre a importância dos elementos 

nutricionais que contém nos produtos. 

Os destaques que a empresa tem como compromissos são: 

 Não transmitir mensagens enganosas; 

 Não interferir na influencia parental; 

 Não encorajar as crianças a pressionar seus pais ou 

responsáveis à compra dos produtos; 

 Não sugerir pressão de tempo ou de preço; 

 Não encorajar hábitos alimentares não saudáveis; 

 Não ofuscar a fronteira entre a promoção e o conteúdo. 
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Merchandising e promoção 

Só serão produzidos após o resultado da análise realizada com o público-alvo 

do produto e também com os consumidores em geral. 

Depois de realizado o estudo macro e micro da aceitação do produto diante 

do público-alvo, definiremos o tipo  de merchandising e promoção  para a divulgação  

do  produto  e inserção  do  mesmo  no mercado. 

Objetivos 

Busca de novos consumidores, além de inserir o produto no mercado, 

tornando-o tendência. 

Induzir a compra mostrando a necessidade de consumo do produto para 

o consumidor. 

Fazer com que a consumidora crie hábitos de consumo de forma a 

aquisição do produto passe a ser inconsciente.  

 

Quais as promoções especiais serão empregadas para aumentar as vendas? 

Por ser um produto novo e ainda não divulgado e nem inserido no mercado, 

as campanhas a serem realizadas a partir do lançamento  de produtos. 

Por ser um produto novo, as campanhas não foram divulgadas. O intuito é 

empregá-las após o lançamento do produto. 

Qual o grau de atividade desenvolvida pelo cliente nos campos de pesquisa e 

desenvolvimento? 

A empresa acredita que a pesquisa, comunicação e inovação são 

primordiais para os negócios. Até o momento não foi sugerido pela agência Nova 

Comunicação esse tipo de trabalho, pois a mesma será por conta da agência.  
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O que pensa o cliente sobre: Fusão de firmas? 

Fusão de firmas?  A empresa Ades pertence ao grupo Unilever, a qual 

agrega diversas empresas de diferentes ramos, logo, podemos perceber a empatia 

com a marca, sendo um ponto para a aceitação da fusão com outras marcas.  

Compra de marca? A compra de uma marca para o cliente é vista como 

uma oportunidade de nova marca e nicho de mercado, fazendo com que preencha 

ainda mais a lacuna que existeno comércio. 

Diversificação de produtos?  Visto que o grupo possui várias marcas e 

produtos, é possível afirmar que a diversidade de produtos, além de ser muito bem 

vista também, é muito aceita. 

2.6 Verba 

Para a realização deste plano iremos contar com a verba de R$ 

1.700.598,99. 

3 AMBIENTE MERCADOLÓGICO 

Neste tópico apresentaremos dados mercadológicos associados ao nosso 

cliente em questão, Ades. Nele, pretendemos abordar de forma sucinta e clara as 

dimensões do ambiente mercadológico em que a empresa está situada, seja no 

âmbito externo ou interno da organização. 

3.1 Macroambiente 

A ideia de ambiente de marketing é defendida por KOTLER (1998, p.47-

51), pois para ele a administração de marketing está inserida no macroambiente e 

no microambiente. 

Uma empresa é constituída por atores e forças que estão fora do controle 

de marketing e afetam a capacidade da administração da empresa em desenvolver 

e manter transações bem-sucedidas com os consumidores que pretende atingir. 
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Para ser bem-sucedida, uma empresa deve adaptar as suas ações de marketing às 

tendências e desenvolvimentos nesse ambiente. 

3.1.1 Soja e seus derivados 

Com mais poder aquisitivo, o consumidor nacional sofisticou seu 

cardápio, fazendo com que a agroindústria brasileira deixasse de mirar somente a 

clientela internacional para valorizar mais o mercado interno. Somente em alimentos, 

o mercado brasileiro gerou negócios de R$ 400 bilhões, representando um 

crescimento significativo, segundo números da Associação Brasileira da Indústria de 

Alimentação (ABIA). 

A soja está ganhando destaque dentre os alimentos mais exportados e 

que agregam no crescimento do agronegócio nacional. Nos últimos anos, 

supermercados de todo o país foram abastecidos de forma grandiosa e significativa 

por produtos à base de soja – sucos, leites, hambúrguer, biscoito, chocolate e 

farinha. Mas nesse segmento, destacam-se como os mais procurados e vendidos as 

bebidas, conhecidas como BBS (Bebidas à Base de Soja) que enchem prateleiras 

com embalagens e displays atrativos. 

O mercado de bebidas à base de soja se torna atrativo não somente para 

o consumidor, que passa a consumir produtos a base de soja visando melhor 

qualidade de vida a partir dos cuidados com sua saúde, mas também para 

produtores que chegam a obter um bônus de 7,5% a 10%, bônus considerado 

atrativo para o lucro do segmento. 

Líder nesse segmento, em 1996, a Unilever lançou no mercado o leite de 

soja na versão Original, ou seja, sem adição de sabores. Em 2006, já possuía uma 

linha diversificada com sucos à base de soja saborizados, o conhecido Ades. Para 

sua fabricação a empresa usa cinco gramas de soja por unidade de BBS produzida. 

Para atender a demanda possuem um programa com 30 produtores rurais que 

suprem a necessidade da empresa. O objetivo é garantir a qualidade da matéria 

prima e evitar contaminações com transgênicos. Toda a produção de Ades Original 

é feita com soja 100% nacional. 
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Fatores como mudanças no perfil do consumidor brasileiro contribuíram 

para a elevação da produção do grão devido a mudanças de hábitos alimentares da 

população. Alteração no poder aquisitivo das classes sociais também está entres um 

dos fatores chaves para o crescimento do agronegócio, consequentemente do 

consumo de bebidas à base de soja. Podendo gastar mais, a população, sobretudo 

da classe C e D, passou a ter acesso a produtos de maior valor agregado, 

preocupando-se não somente com o preço, mas também com a qualidade do que 

está consumindo, por conta disso, alimentos e bebidas que proporcionam bem-estar 

ao organismo é prioridade no momento da compra dessas classes. 

O cenário econômico brasileiro começou a ser redesenhado ao longo da 

última década, impulsionado pelo êxito de programas sociais que estimularam a 

distribuição de renda e a interiorização do consumo. Dessa forma, nos últimos dez 

anos, a renda dos 50% mais pobres dos Brasil cresceu em torno de 68%, enquanto 

a dos 10% mais ricos subiu apenas 10%. Isso significa dizer que, 40 milhões de 

pessoas ascenderam das classes D e E para a classe C, fortalecendo os comércios 

internos, em diversos segmentos, incluindo o mercado de produção de soja e seus 

derivados. Estudos mostram a expansão da classe C – constituída por famílias que 

detêm renda mensal entre R$ 1.500,00 e R$ 4.500,00 e que atualmente 

corresponde a mais da metade da população. 

Atualmente a bebida à base de soja é se tornou um item quase 

indispensável na lista de compras do consumidor brasileiro. Porém, nos anos 90 o 

cenário era diferente devido a não aceitação do paladar dos consumidores, pois o 

gosto da bebida era forte e não a tornava atrativa para o seu consumo diário. Dessa 

forma, um dos grandes desafios enfrentados pela Unilever era desmistificar as 

bebidas de soja, comunicando seus benefícios, até o momento em que a bebida 

passa a ser aceita tanto pelo público consumidor quanto pelos varejistas. 

O comercio varejista, visando o crescimento do consumo das chamadas 

BBS, vem elaborando e criando estratégias para melhor introduzir o produto na 

rotina de regiões não adeptas ao consumo das bebidas à base de soja, essa gestão 
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estratégica vai desde filtragem de marcas deixando somente as mais rentáveis e 

campeãs de vendas, a promoções, ou até mesmo a trocas por brindes. 

3.1.2 Investimento no setor 

Visando a melhor colocação no mercado e até mesmo o crescimento do 

mesmo, grandes empresas vêm investindo no segmento onde atuam. A Unilever, 

por exemplo, investe de forma estratégica na divulgação de sua marca Ades, desde 

a mídia tradicional até as redes sociais e ações contínuas nos pontos de vendas. A 

área de marketing da empresa está continuamente ligada aos varejistas que 

distribuem sua marca a fim de detectar as oportunidades dos setores e os desafios 

enfrentados por eles. Por isso investe em estudos para definição do que eles 

intitulam como mix ideal em cada loja desses distribuidores, considerando três 

pontos principais: tamanho, localização/região da loja e renda dos clientes, para que 

dessa forma defina os sabores que melhor atendam seu público. 

 

Já a Nestlé, responsável pela marca Sollys, utiliza de patrocínio para 

melhor divulgação de sua marca, patrocinando, por exemplo, o time de vôlei 

feminino de Osasco desde setembro de 2009. Nesse período, a equipe conquistou 

títulos importantes, como a Superliga na temporada 2009/2010 e o campeonato sul-

americano de clubes em 2010 e 2011, reforçando ainda mais a marca Sollys, cujo 

nome está estampado de forma destacada nos uniformes das atletas, nomeando 

também a equipe em questão. O intuito desse patrocínio é aproximar a Sollys ao seu 

público-alvo em momentos relacionados à saúde e bem-estar, conceito ligados 

fortemente a marca. 



59 

 

 

A Yoki, por sua vez, investe para melhor ampliar a distribuição de sua 

marca pelo Brasil. A empresa chegou a anunciar um investimento de R$ 30 milhões 

no lançamento da linha Mais Vita. Com esse investimento a linha já figura entre os 

cinco principais produtos da companhia, ao lado da pipoca, farofa pronta e 

condimentos industrializados. 

 

Todos esses investimentos, seja no setor varejista ou até mesmo da 

própria indústria de BBS, indica que enquanto houver indícios de consumo a ser 

explorado, a bebida à base de soja deve continuar em ascensão, impulsionada 

também por novos aumentos na renda da população brasileira. 
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3.2 Microambiente 

Em 1988, Ades, abreviação de Alimento de soja, foi lançado na Argentina, 

fazendo assim surgir um novo segmento de alimentos no mercado, a de bebidas à 

base de soja. Originária da Argentina, o produto passou a ser exportado para países 

como Uruguai, Paraguai, Bolívia, México e China, obtendo resultados tão positivos 

quanto no seu país de origem.  

Excelente fonte de proteína, consolidado como o principal substituto do 

leite de vaca, ideal para pessoa com intolerância ou alergia à lactose, substância 

esta, ausente no extrato de soja. 

Em 1996 a Unilever lança no Brasil o leite de soja, até então 

comercializados somente nos países acima citados. Porém sua introdução no 

mercado brasileiro não se deu de forma tão simples. Na década de 90, apesar da 

valorização dos alimentos saudáveis, encontrava-se certa rejeição ao consumo de 

produtos à base de soja, uma vez que o grão era associado a um gosto ruim. Dessa 

forma, no ano de lançamento do produto para o consumidor brasileiro, foi realizada 

uma pesquisa na cidade de Curitiba, para mostrar de forma estratégica ao público, 

por meio de degustação nos pontos de vendas, que o sabor de Ades podia agradar 

aos paladares mais exigentes, tanto para adultos quanto para crianças. Essa 

aceitação ficou explícita, pois a maior parte dos consumidores que provaram a 

bebida decidiu pela compra, dando inicio à introdução dos produtos no país, sede 

também de sua fabricação. 

Líder no mercado de bebidas à base de soja, a Unilever, detentora da 

marca Ades, possui 45% do mercado desse segmento avaliado em mais de 1 bilhão 

ao ano. 

3.3 Público-Alvo 

Após investimentos estratégicos em comunicação para a conquista do 

público infantil, tendo em vista o crescimento do mercado de BBS (Bebidas à Base 

de Soja), a Ades buscou e consolidou-se em torno de um novo perfil de consumidor, 
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jovens e adultos entre 25 e 45 anos pertencentes às classes A e B, que se 

preocupam em manter uma vida saudável. Os dias atuais são marcados por 

combate ao sedentarismo, combate ao hábito de fumar, sempre em busca de dietas 

balanceadas, aspirações desse público, consumidor dos produtos Ades.  

Sua classe social consumidora, A e B, são compostas por homens, 

mulheres, jovens e adultos engajados com hábitos saudáveis, que se preocupam 

com seu bem-estar, sempre procurando encontrar equilíbrio entre sua rotina nos 

afazeres profissionais ou pessoais.  

O público jovem, por exemplo, é uma exceção quando o assunto é rotina. 

Segundo a própria empresa, esse é um público que corre da academia para o 

trabalho, depois vai namorar ou para a balada. 

4. PROJETO DE PESQUISA 

O número de pessoas que se preocupa com a saúde é crescente e 

representa hoje um segmento importante no qual cada vez mais as empresas estão 

oferecendo produtos e serviços destinados à essa nova realidade. Dessa forma, o 

presente estudo objetivou entender o consumidor por meio de pesquisa de 

observação, pesquisa exploratória do produto e pesquisa de campo com aplicação 

de questionários, aproximando cada vez mais o produto desse público. 

4.1 Questionário 

1. Sexo 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

2. Você consome suco de soja? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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3. Você pratica esportes?                                                    

(  ) Sim    

(  ) Não   

4. Há quanto tempo você pratica esportes? 

(  ) Menos de um ano 

(  ) De um ano a dois anos 

(  ) De dois a quatro anos 

(  ) Não pratico esportes 

5. Quais os motivos que fizeram você praticar esportes? 

(  ) Saúde 

(  ) Tempo disponível 

(  ) Recomendações Médicas 

(  ) Outros____________ 

6. Escolaridade  

(  ) Ensino Médio Completo  

(  ) Ensino Médio Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental Completo  

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  

(  ) Graduação Completa 

(  ) Graduação Incompleta 
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(  ) Pós-graduação Completa 

(  ) Pós-graduação Incompleta 

7. Idade  

(  ) 18 a 21 anos  

(  ) 22 a 25 anos  

(  ) 26 a 29 anos  

(  ) 30 a 33 anos  

(  ) acima 34 anos  

8. Profissão: _______ 

9. Qual sua renda: 

(  ) até R$ 1.500,00  

(  ) de R$ 1.501,00 a R$ 2.000,00  

(  ) de R$ 2.001,00 a R$ 2.500,00  

(  ) de R$ 2.501,00 a R$ 3.000,00 

(  ) de R$ 3.001,00 a R$ 3.500,00 

(  ) acima de R$ 3.501,00 

10. Em qual refeição você consome bebidas? 

(  ) Janta 

(  ) Almoço 

11. Com qual frequência você consome suco industrializado? 
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(  ) 1 a 2 vezes por semana 

(  ) 3 a 4 vezes por semana 

(  ) 5 a 6 vezes por semana 

(  ) 7 vezes na semana 

12. Qual dos formatos de embalagem de suco você prefere? 

(  ) Tetra Pack 1 Litro 

(  ) Garrafinha de 200 ml 

(  )  Tetra Pack de 250 ml 

(  ) Outros 

13. Qual tipo de suco você costuma comprar? 

(  ) Suco de soja 

(  ) Suco de Frutas 

(  ) Água de Coco 

(  ) Poupa de Laranja 

(  ) Não consumo suco 

14. Você consome suco por qual motivo: 

(  ) Gosta 

(  ) É prático 

(  ) Falta de opção 
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15. Qual a marca de Suco que você costuma comprar? 

(  ) Ades 

(  ) Sufresh 

(  ) Dell Valle 

(  ) Sollys 

16. Por que você adquire esta marca? 

(  ) Pelo preço  

(  ) Pela qualidade 

(  ) Pelo sabor 

(  ) Pela tradição 

17. Costuma receber amigos para jantar ou almoçar? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) Às vezes 

18. Nestas ocasiões você serve suco? 

(  ) Sim 

(  ) Não  

(  ) Às vezes 

19. Você tem namorado (a) ou é casado (a)? 



66 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

20. Faz suas refeições em casa? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

21. Se não, qual o local que você realiza suas refeições? 

(  ) Casa de amigos ou parentes 

(  ) Restaurantes 

(  ) Outros__________ 

22. Se sim, quantas vezes na semana você faz suas refeições em casa? 

(  ) 1 ou 2 

(  ) 3 ou 4 

(  ) 5 ou 6 

(  )Todos os dias 

23. Quantas vezes no mês você vai até o mercado? 

(  ) 1 a 2 vezes 

(  ) 3 a 4 vezes 

(  ) 5 ou mais 
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24. Qual supermercado você costuma fazer suas compras?  

(  ) Pão de Açúcar  

(  ) Extra  

(  ) Carrefour  

(  ) Walmart  

(  ) Outros  ___________ 

25. Em relação à sua ida ao mercado, você: 

(  ) Acha uma chatice 

(  ) Gosta  

(  ) Se pudesse nunca iria  

26. Em suas compras você compra suco de soja? 

(  ) Sempre 

(  ) Às vezes 

(  ) Não 

27.   Se você compra suco de soja, adquire por: 

(  ) Marca 

(  ) Preço 

(  ) Tipo 
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28. Você acha que a embalagem faz a diferença na hora da compra? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

29. Qual suco você consome mais? 

(  ) Natural  

(  ) Soja 

30. Você compraria um suco que já viesse na medida certa para consumo 

individual? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

31. Acha que essa embalagem iria facilitar sua vida na hora do consumo? 

(  ) Muito 

(  ) Pode ser que sim 

(  ) Não vejo diferença 

32. O que você acha de uma embalagem que já venha com mililitros ideais 

para o seu consumo único? 

(  ) Interessante e útil 

(  ) Interessante 

(  ) Indiferente 
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33. Você pagaria um valor mais elevado por uma embalagem que tenha uma 

dose única? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Se não, por que?  __________________ 

34. Por que você não pagaria um valor mais elevado pela embalagem 

diferenciada? 

(  ) Preço 

(  ) Quantidade de mililitros 

(  ) Outros  __________________ 

35. Quanto tempo dura um suco de 1litro para você? 

(  ) 1 dia 

(  ) 3 dias 

(  ) Mais de 3 dias 

Hábitos de Mídia  

36. Assiste televisão?  

(  ) Sim (  ) Não  

37. Se sim, qual emissora? __________________ 

38. Qual horário / programa de sua preferência? __________________ 

39. Ouve rádio?   

(  ) Sim  

(  ) Não  
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40. Se sim, qual emissora? __________________ 

41. Qual programa ou horário de sua preferência? __________________ 

42. Você costuma ler revista?  

(  ) Sim (  ) Não  

43. Se sim, qual revista de sua preferência? __________________ 

44. Você costuma ler jornal?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

45. Se sim, qual? 

(  ) impresso (  ) eletrônico  

46. Se sim, qual? __________________ (está correto? Essa pergunta parece solta) 

47. Tem acesso à internet?  

(  ) Sim  

(  ) Não  

48. Se sim, acessa de onde?  

(  ) Trabalho  

(  ) Lan House 

(  ) Faculdade  

(  ) Casa  

49. Você costuma acessar com qual frequência?  

(  ) Todos os dias  

(  ) 3 vezes por semana  
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(  ) 5 vezes por semana 

50. Acessa para:  

(  ) Trabalho  

(  ) Entretenimento  

(  ) Pesquisa  

51. Você tem perfil em alguma rede social?  

(  ) Sim  

(  ) Não 

52. Se sim, quais/qual? __________________ 

4.2 Definição do Problema 

Verificar a viabilidade do novo produto, suco de soja com guaraná. 

4.3 Definição dos objetivos de pesquisa (Quantitativa) 

Visando atender os objetivos propostos no presente estudo, a 

metodologia adotada foi a quantitativa, utilizando como instrumento de coleta de 

dados a aplicação de questionários contendo 52 questões alternadas entre abertas e 

fechadas. 

A pesquisa foi realizada no período de 27/03/2014 a 01/04/2014, 

totalizando 50 questionários respondidos, aplicados em alunos da faculdade, amigos 

de trabalho, vizinhos e familiares.  A escolha do grupo da pesquisa foi aleatória, na 

qual para prosseguir com a pesquisa, o entrevistado precisava ser consumidor de 

diversos tipos de sucos. 

Para a aplicação da pesquisa, a Nova Comunicação contou com a ajuda 

de pessoas dispostas a responder o questionário até o fim, sendo a faculdade um 
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local onde as pessoas estiveram mais dispostas a responder. Já os amigos de 

trabalho, vizinhos e familiares foram escolhidos, por apresentar uma grande 

disposição de tempo para responder as questões. 

Vale ressaltar que, após aplicação da pesquisa, identificamos que muitas 

pessoas, ao serem abordadas, ficaram inseguras, mas acabavam respondendo o 

questionário e no decorrer já estavam totalmente relaxadas e algumas até mesmo 

se interessavam em conhecer o trabalho. Aproximadamente 10% das pessoas 

abordadas se recusaram a responder a pesquisa. 
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4.4 Tabulação 

 

 

De 100% dos respondentes, 64% são do sexo feminino e 36% do sexo masculino. 

2- Você consome suco de soja? 

Sim Não 

41 9 

n=50 

 

De 100% dos respondentes, 82% consomem suco e 18% não consomem. 

64% 

36% 

Sexo 

Feminino Masculino

82% 

18% 

Você consome suco de soja? 

Sim Não

1- Sexo 

Feminino Masculino 

32 18 

n= 50 
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3- Você pratica esportes? 

Sim Não 

29  21 

n=50 

 

De 100% dos respondentes, 58% praticam esportes e 42% não praticam. 

4- Há quanto tempo você pratica esportes? 

Menos de um ano De um a dois anos De dois a quatro anos Não pratico esportes 

12 10 8 19 

n=50 

 

De 100% dos respondentes, 25% praticam esportes há um ano, 20% de um ano a 

dois anos, 16% de dois a quatro anos e 39% não praticam esportes. 

58% 

42% 

Você pratica esporte? 

Sim Não

25% 

20% 
16% 

39% 

Há quanto tempo você pratica esportes? 

Menos de um ano De um ano  a dois anos De dois a quatro anos Não pratico esportes
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5- Quais os motivos que fizeram você praticar esportes? 

Saúde Tempo disponível 
Recomendações 

Médicas 
Outros 

25 10 9 6 

n=50 

 

De 100% dos respondentes, 50% praticam esportes por motivos de saúde, 20% por 

ter tempo disponível, 18% por recomendações médicas e 12% por outros motivos 

6- Qual a sua escolaridade? 

Grad. 
Completo 

Pós-Grad. 
Comp. 

Grad.In
comp. 

Pós-Grad. 
Incomp. 

Ens. 
Médio 

Completo 

Ens. Fund. 
Completo 

Ens. Médio 
Incomp. 

Ens. Fund. 
Incomp. 

23 5 20 2 0 0 0 0 

n=50 

 

De 100% dos respondentes, 46% possuem graduação completa, 10% possuem pós-

graduação completa, 40% possuem graduação incompleta, 4% não obtivemos 

amostras. 

50% 

20% 

18% 

12% 

Quais os motivos que fizeram você praticar 
esportes? 

Saúde Tempo Disponível Recomendações Médicas Outros

46% 

10% 

40% 

4% 
0% 
0% 

0% 0% 

Qual sua escolaridade? Grad. Completo

Pós-Grad. Comp..

Grad. Incomp.

Pós-Grad. Incomp.

Ens. Médio Completo
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7- Qual sua idade? 

26 a 29 anos 30 a 33 anos 22 a 25 anos Acima de 34 anos 18 a 21 anos 

19 5 13 10 3 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 38% têm de 26 a 29 anos, 10% têm de 30 a 33 anos, 

26% têm de 22 a 25 anos, 20% têm acima de 34 anos e 6% têm de 18 a 21 anos. 

8- Qual sua profissão? 

Autônomos Estudantes Bancários 
Gerente 

Comercial 
Vendedor Empresário 

3 13 23 1 10 0 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 6% são autônomos, 26% são estudantes, 46% são 

bancários, 2% são gerentes comerciais e 20% são vendedores. Não obtivemos 

amostra de empresários.   

38% 

10% 

26% 

20% 
6% 

Qual sua idade? 

26 a 29 anos 30 a 33 anos 22 a 25 anos Acima de 34 anos 18 a 21 anos

6% 

26% 

46% 

2% 

20% 0% 

Qual sua profissão? 

Autônomos Estudantes Bancários Gerente Comercial Vendedor Empresário
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9- Qual sua renda? 

De R$3.001,00 a 

R$3.500,00 

Acima de 

R$3.501,00 

De R$2.501,00 a 

R$3.000,00 

De R$1.501,00 a 

R$2.000,00 

De R$2.001,00 a 

R$2.500,00 

Até 

R$1.500,00  

5 3 12 10 9 11 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 10% ganham de R$ 3.001,00 a 3.500,00,6% ganham 

acima de R$ 3.501,00,  24% ganham de R$ 2.501,00 a 3.000,00, 20% ganham de 

R$ 1.501,00 a 2.000,00, 18% ganham de R$ 2.001,00 a 2.500,00 e 22% ganham até 

1.500,00. 

10- Em qual refeição você consome bebidas? 

Janta Almoço 

32 18 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 64% consomem bebidas na janta e 36% consomem 

bebidas no almoço. 

10% 

6% 

24% 

20% 

18% 

22% 

Qual sua renda? 
De 3.001,00 a 3.500,00 Acima de 3.501,00 De 2.501,00 a 3.000,00 De 1.501,00 a 2.000,00 De 2.001,00 a 2.500,00 Até 1.500,00

64% 

36% 

Em qual refeição você consome bebidas? 

Janta Almoço
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11- Com qual frequência você consome suco industrializado? 

1 a 2 vezes por semana 3 a 4 vezes por semana 5 a 6 vezes por semana 7 vezes na semana 

23 11 9 7 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 46% consomem massa de 1 a 2 vezes na semana, 22% 

consomem de 3 a 4 vezes na semana, 18% consomem de 5 a 6 vezes na semana e 

14% 7 vezes por semana. 

12- Qual dos formatos de suco você prefere? 

Tetra Pack 1 Litro Garrafinha de 200 ml Tetra Pack de 250 ml Outros 

11 18 19 2 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 22% preferem Tetra Pack 1 Litro, 36% preferem 

Garrafinha de 200 ml, 38% preferem Tetra Pack de 250 ml e 4% preferem outros. 

46% 

22% 

18% 

14% 

Com qual frequência você consome suco industrializado? 

1 a 2 vezes por semana 3 a 4 vezes por semana 5 a 6 vezes por semana 7 vezes na semana

22% 

36% 

38% 

4% 

Qual dos formatos de embalagem você prefere? 

Tetra Pack 1 Litro

Garrafinha de
200ML
Tetra Pack de 250ML

Outros
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13- Qual tipo de suco você costuma comprar? 

Suco de soja Suco de Frutas Água de Coco Poupa de Laranja Não consumo suco 

23 18 3 6 0 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 46% consomem suco de soja, 36% consomem suco de 

frutas, 6% consomem água de coco, 12% consomem poupa de laranja e 0% não 

consomem suco. 

14- Você consome suco por qual motivo? 

Gosta É prático Falta de opção 

29 10 11 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 58% consomem porque gosta, 20% consomem porque 

é prático e 22% consomem por falta de opção. 

46% 

36% 

6% 
12% 

0% 

Qual tipo de suco você costuma comprar? 

Suco de soja Suco de Frutas Agua de Côco Poupa de Laranja Não consumo suco

58% 20% 

22% 

Você consome suco por qual motivo? 

Gosta

É prático

Falta de opção



80 

 

15- Qual a marca de suco que você costuma comprar? 

Ades Sufresh Sollys Dell Valle 

21 7 9 13 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 42% consomem a marca Ades, 14% consomem a 

marca Sufresh, 18% consomem a marca Sollys e 26% consomem a marca Dell 

Valle. 

16- Por que você adquire esta marca? 

Pela qualidade Pelo sabor Pelo preço Pela tradição 

25 8 4 13 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 50% adquirem a marca pela qualidade, 16% adquirem a 

marca pelo sabor, 8% adquirem a marca pelo preço e 26% adquirem a marca pela 

tradição. 

42% 

14% 
18% 

26% 

Qual a marca de Suco que você costuma comprar? 

Ades Sufresh Sollys Dell Valle

50% 

16% 
8% 

26% 

 Por que você adquire esta marca? 

Pela qualidade Pelo sabor Pelo preço Pela tradição



81 

 

17- Costuma receber amigos para jantar ou almoçar? 

Às vezes Sim Não 

12 29 9 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 24% recebem amigos às vezes para as refeições, 58% 

recebem amigos para as refeições e 18% não recebem amigos para refeições. 

18. Nestas ocasiões você serve suco? 

Sim Às vezes Não 

23 12 15 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 46% servem suco ao receber amigos, 24% servem às 

vezes e 30% não servem suco para receber amigos. 

24% 

58% 

18% 

Costuma receber amigos para jantar ou almoçar? 

Às vezes Sim Não

46% 

24% 

30% 

Nestas ocasiões você serve suco? 

Sim Às vezes Não
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18- Você tem namorado (a) ou é casado (a)? 

Sim Não 

35 15 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 70% têm namorado (a) ou é casado (a) e 30% não têm 

namorado (a) e não é casado (a). 

19- Faz suas refeições em casa? 

Sim Não 

18 32 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 36% fazem suas refeições diárias em casa e 64% não 

fazem suas refeições diárias em sua casa. 

70% 

30% 

 Você tem namorado (a) ou é casado? 

Sim Não

36% 

64% 

Faz suas refeições em casa? 

Sim Não
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20- Se não, qual o local que você realiza suas refeições? 

Restaurantes Casas de Amigos ou Parentes 

25 7 

n=32 

 

De 100% dos entrevistados que não fazem as refeições em casa, 78% realizam as 

refeições em restaurantes e 22% realizam as refeições na casa de amigos. 

21- Se sim, quantas vezes na semana você faz suas refeições em casa? 

3 ou 4 5 ou 6 Todos os dias 1 ou 2 

2 5 3 8 

n=18 

 

De 100% dos entrevistados, 11% realizam suas refeições em casa de 3 a 4 vezes 

na semana, 28% realizam suas refeições em casa de 5 a 6 vezes na semana, 17% 

realizam suas refeições em casa todos os dias e 44% realizam suas refeições em 

casa de 1 a 2 vezes. 

78% 

22% 

Se não, qual o local que você realiza suas refeições? 

Restaurantes Casas de Amigos ou Parentes

11% 

28% 

17% 

44% 

Se sim, quantas vezes na semana você faz suas refeições em 
casa? 3 ou 4

5 ou 6

Todos os dias

1 ou 2
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22- Quantas vezes no mês você vai ao mercado? 

3 a 4 vezes 1 a 2 vezes 5 ou mais 

16 25 9 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 32% vão ao mercado de 3 a 4 vezes, 50% vão ao 

mercado de 1 a 2 vezes e 18% vão ao mercado 5 ou mais vezes. 

23- Qual supermercado você costuma fazer suas compras?  

Pão de Açúcar Extra Carrefour Walmart Outros 

5 23 12 6 4 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 10% realizam suas compras no supermercado Pão de 

Açúcar, 12% realizam suas compras no Walmart, 24% realizam no Carrefour, 46% 

no supermercado Extra e 8% realizam suas compras em outros supermercados. 

32% 

50% 

18% 

Quantas vezes no mês você vai até o mercado? 
3 a 4 vezes

1 a 2 vezes

5 ou mais

10% 

46% 24% 

12% 

8% 

Qual supermercado você costuma fazer suas compras?  

Pão de Açúcar Extra Carrefour Wal-Mart Outros
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24- Em relação a sua ida ao mercado, você: 

Gosta Acha uma chatice Se pudesse nunca iria 

30 12 8 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 60% gostam de fazer compras, 24% acham uma 

chatice e 16% se pudessem, nunca iriam ao supermercado.  

25- Em suas compras, você compra suco de soja? 

Sempre Às vezes Não 

30 12 8 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 60% adquirem sempre em suas compras o suco de 

soja, 24% adquirem às vezes e 16% não adquirem suco de soja em suas compras. 

60% 
24% 

16% 

Em relação a sua ida ao mercado, você: 

Gosta Acha uma chatice Se puder nunca iria

60% 
24% 

16% 

Em suas compras, você compra suco de soja? 

Sempre Às vezes não
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26- Se você compra suco de soja, adquire por: 

Marca Tipo Preço 

32 9 9 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 64% decidem qual suco de soja irão comprar pela 

marca, 18% decidem qual suco de soja irão comprar pelo tipo e 18% decidem qual 

suco de soja irão comprar pelo preço. 

27- Você acha que a embalagem faz a diferença na hora da compra? 

Sim Não 

39 11 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 78% são influenciados pela embalagem na hora da 

compra e 22% não se influenciam pela embalagem na hora da compra. 

64% 

18% 

18% 

Se você compra suco de soja, adquire por: 

Marca Tipo Preço

78% 

22% 

Você acha que a embalagem faz a diferença na hora da compra? 

Sim Não
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28- Qual suco você consome mais? 

Natural Soja 

23 27 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 54% consomem suco de soja e 46% consomem suco 

natural. 

29- Você compraria um suco que já viesse na medida certa para consumo individual? 

Sim Não 

45 5 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 90% comprariam o suco que viesse na medida certa e 

10% compraria o suco que viesse na medida certa. 

46% 

54% 

Qual suco você consome mais? 

natural Soja

90% 

10% 

Você compraria um suco que já viesse na medida certa 
para consumo individual? 

Sim Não
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30- Acha que essa embalagem iria facilitar sua vida na hora do consumo? 

Muito Pode ser que sim Não vejo diferença 

42 7 1 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 84% acreditam que iria facilitaria muito o consumo, 14% 

acreditam que poderia facilitar o consumo e 2% não veem diferença. 

31- O que você acha de uma embalagem que já venha com mililitros ideais para o seu 

consumo único? 

Interessante e útil Interessante Indiferente 

37 12 1 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 74% consideram a embalagem interessante e útil, 24% 

consideram a embalagem interessante e  2% consideram a embalagem indiferente. 

84% 

14% 
2% 

Acha que essa embalagem iria facilitar sua vida na hora 
do consumo? 

Muito

Pode ser que sim

Não vejo diferença

74% 

24% 

2% 

 O que acha de uma embalagem que já venha com mililitros ideais para o seu 
consumo único? 

Interessante e útil

Interessante

Indiferente
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32- Você pagaria um valor mais elevado por uma embalagem que tenha uma dose única? 

Sim Não 

43 7 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 86% pagariam um valor mais elevado pela embalagem 

diferenciada e 14% não pagariam um valor mais elevado pela embalagem 

diferenciada. 

33- Por que você não pagaria um valor mais elevado pela embalagem diferenciada? 

Preço Quantidade de mililitros Outros 

31 12 7 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 62% pagariam um valor mais elevado pela embalagem 

diferenciada, 24% pagariam um valor mais elevado pela embalagem diferenciada e 

14% pagariam um valor mais elevado pela embalagem diferenciada.  

86% 

14% 

Você pagaria um valor mais elevado por uma embalagem que 
tenha uma dose única? 

Sim Não

62% 
24% 

14% 

Por que você não pagaria um valor mais elevado pela 
embalagem diferenciada? 

Preço

Quantidade de
Mililitros
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34- Quanto tempo dura um suco de 1 litro para você? 

1 dia 3 dias Mais de 3 dias 

17 26 7 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 64% declararam que 1 litro de suco dura em média 1 

dia, 25% declararam que 1 litro de suco dura em média 3 dias e 11% declararam 

que 1 litro de suco dura em média mais de 3 dias. 

35- Assiste televisão? 

Sim Não 

45 5 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 90% assistem televisão TV e 10% não assistem 

televisão. 

64% 

25% 

11% 

Quanto tempo dura um suco de 1 litro para você? 
1 dia

3 dias

mais de 3 dias

90% 

10% 

 Assiste televisão? 

Sim Não
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36- Se sim, qual emissora de TV? 

Globo Record SBT SPORTV MTV FOX 

29 4 9 1 1 1 

n=45 

 

De 100% dos entrevistados, 65% assistem Globo, 9% assistem Record, 20% 

assistem SBT, 2% assistem  SPORTV, 2% assistem MTV e 2% assistem FOX. 

37- Qual horário de sua preferência na TV? 

Noite Tarde Manhã Sem Preferência 

35 5 2 3 

n=45 

 

De 100% dos entrevistados, 78% assistem TV à noite, 11% assistem no período da 

tarde, 4 % assistem no período da manhã e 7% não possuem preferência de horário.  

65% 9% 

20% 

2% 2% 2% 

 Se sim, qual emissora de TV? 
Globo

Record

SBT

Sportv

MTV

Fox

78% 

11% 

4% 

7% 

Qual horário de sua preferência na TV? 
Noite

tarde

Manhã

Sem preferencia
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38- Ouve rádio?   

Sim Não 

34 16 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 68% escutam rádio e 32% não escutam rádio. 

39- Se sim, qual emissora de rádio? 

Jovem Pan CBN Band Mix -106.3  89 FM Energia 97 Metropolitana 

11 2 3 5 6 2 5 

n=34 

 

De 100% dos entrevistados, 32% escutam Jovem Pan, 6% escutam CBN, 9% 

escutam Band, 15% escutam Mix , 17% escutam  89FM, 6% escutam Energia 97 e 

17% escutam Metropolitana. 

68% 

32% 

Ouve rádio?   

Sim Não

32% 

6% 

9% 15% 

17% 

6% 15% 

Se sim, qual emissora de rádio? 
Jovem pan

CBN

Band

Mix

89 FM

Energia 97

Metropolitana
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40- Qual período da sua preferência na Rádio? 

Manhã Noite Tarde Sem preferência Madrugada 

10 21 2 0 1 

n=34 

 

De 100% dos entrevistados, 29% escutam rádio no período da manhã, 62% escutam 

rádio no período da noite, 6% escutam rádio no período da tarde e 3% escutam no 

período da madrugada.  

41- Você costuma ler revista? 

Sim Não 

38 12 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 76% leem revista e 24% não leem revista. 

29% 

62% 

6% 0% 
3% 

Qual período da sua preferência na Rádio? 

Manhã

Noite

Tarde

Sem preferencia

Madrugada

76% 

24% 

Você costuma ler revista? 

Sim Não
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42- Se sim, qual revista da sua preferência? 

Veja  Placar Exame Nova Claudia Playboy 

9 3 4 13 7 2 

n=38 

 

De 100% dos entrevistados, 24% preferem a revista Veja, 8% preferem a revista 

Placar, 11% preferem a revista Exame, 34% preferem a revista Nova, 18% preferem 

a revista Claudia e 5% preferem a revista Playboy. 

43- Você costuma ler jornal? 

Sim Não 

17 33 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 34% possuem o hábito de ler jornal e 66% não 

possuem o hábito de ler jornal. 

24% 

8% 

11% 
34% 

18% 
5% 

Se sim, qual revista da sua preferência? 

Veja

Placar

Exame

Nova

Claudia

Playboy

34% 

66% 

Você costuma ler jornal? 
Sim Não
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44- Se sim, qual? 

Eletrônico Impresso 

12 5 

n=17 

 

De 100% dos entrevistados, 71% realizam a leitura no formato eletrônico e 29% 

realizam a leitura no formato impresso. 

45- Se sim qual o jornal? 

Folha Estado de São Paulo Diário Globo Valor Econômico 

4 8 2 2 1 

n=17 

 

De 100% dos entrevistados, 23% leem o jornal Folha, 47% leem o jornal Estado de 

SP, 12% leem o jornal Diário, 12% leem o jornal O Globo e 6% leem o jornal Valor 

Econômico.  

71% 

29% 

Se sim, qual? 

Eletrônico Impresso

23% 

47% 

12% 

12% 
6% 

 Se sim qual o jornal? 

Folha

Estado de São Paulo

Diário

Globo

Valor Econômico
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46- Tem acesso à internet? 

Sim Não 

50 0 

n=50 

 

 100% dos entrevistados possuem acesso à internet. 

47- Se sim, acessa de onde? 

Trabalho Casa Faculdade Lan House 

35 10 4 1 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 70% acessam a internet do trabalho, 20% acessam de 

casa, 8% acessam da faculdade e 2% acessam a internet de uma Lan House.  

100% 

0% 

Tem acesso a internet? 

Sim Não

70% 

20% 

8% 

2% 

Se sim, acessa de onde? 

Trablho

Casa

faculdade

Lan House
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48- Você costuma acessar com qual frequência? 

Todos os dias 3 vezes por semana 5 vezes por semana 

50 0 0 

n=50 

 

100% dos entrevistados acessam todos os dias.   

49- Acessa para: 

Entretenimento Trabalho Pesquisa 

25 19 6 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 50% acessam para entretenimento, 38% para trabalho 

e 12% acessam para pesquisa.  

100% 

0% 0% 

Você costuma acessar com qual frequência? 

Todos os dias

3 vezes por semana

5 vezes por semana

50% 

38% 

12% 

Acessa para: 
Entretenimento

Trabalho

Pesquisa
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50- Você tem perfil em alguma rede social? 

Sim Não 

48 2 

n=50 

 

De 100% dos entrevistados, 96% possuem perfil em alguma rede social e 4% não 

possuem o perfil em nenhuma rede social. 

51- Se sim, qual rede social? 

Facebook Orkut Twitter Linkedin Badoo 

40 0 3 5 0 

n=48 

 

De 100% dos entrevistados que possuem perfil na rede social, 83% possuem no 

Facebook, 0% no Orkut, 6% no Twitter, 11% no Linkedin e 0% no Badoo. 

96% 

4% 

Você tem perfil em alguma rede social? 

Sim Não

83% 

0% 
6% 

11% 

0% 

Se sim, qual rede social? 
Facebook

Orkut

Twitter

Linkedin

Badoo
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5 ANÁLISES DOS DADOS 

Aqui serão apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação de 50 

questionários, nos quais Nesse caso o entrevistado precisava ser consumidor de 

sucos diversos, eram perguntas filtro para darmos sequência na pesquisa. Dessa 

forma, 82% dos entrevistados consumiam suco e 8% não. 

O questionário foi aplicado para ambos os sexos, predominando o 

número de respondentes mulheres com 64%, seguido de 36% do sexo masculino. 

Por meio desse resultado foi possível identificar a necessidade de direcionar nosso 

produto para o público feminino. Vale ressaltar que 70% desse público possuem 

namorado (a) ou é casado (a). 

Ainda sobre a descrição do público-alvo deste estudo, a faixa etária que 

prevaleceu foi a de 26 a 29 anos (38%), de 30 a 33 (10%), de 22 a 25 (26%), acima 

de 34 (20%) e de 18 a 21 (6%). 

O grau de instrução dos entrevistados foi representado por 46% que 

possuem graduação completa, 10% possuem pós-graduação completa e 40% 

graduação incompleta, assim, pode-se dizer que é um público diferenciado. 

Quanto à renda dessas pessoas, 24% responderam que ganham de R$ 

2.501,00 a R$ 3.000,00. Esse dado será utilizado para definições das mídias, 

conforme relatório do próprio meio. 

O presente estudo constatou que o consumo de suco no horário de 

almoço (36%) e no horário de janta (64%) acontece de maneira diferente e 

relevante. Também foi identificado que as pessoas consomem suco de 1 a 2 vezes 

na semana (46%) e de 3 a 4 vezes (22%). Ainda referente ao consumo de suco, é 

consumido (22%) de Tetra Pack 1 Litro, (36%) de Garrafinha de 200 ml, (38%) de 

Tetra Pack de 250 ml e (4%) preferem outros. 

Dentre os motivos identificados a respeito do consumo de suco, os que 

mais apareceram foram prático com 20% e que gostam com 58%. 
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A Nova Comunicação identificou que a marca mais comprada é a Ades, 

com 42%, por se tratar de um produto mais requintado, seguido da marca Dell Valle 

com 26% das respostas e Sollys com 18%. As razões pelas quais adquirem essas 

marcas prevaleceram pela qualidade (50%) e pela tradição (26%). Também 

disseram que decidem pelo sabor (16%), já o fator preço pouco influencia na 

decisão da compra (8%). 

As refeições diárias são feitas em casa com 36% das respostas, também 

58% costumam receber amigos para jantar ou almoçar em suas residências, 46% 

dos que recebem visitas servem suco nessas ocasiões. Já os que não servem, 

costumam comprar outras bebidas. 

 No que se refere à ida ao supermercado, a maioria vai de 1 a 2 vezes 

(50%) ou de 3 a 4 vezes (32%), o Supermercado mais citado foi o Extra, com 46%. 

Os entrevistados se dividem em os que gostam de fazer compras 60% e os que 

acham uma chatice 24%. Nessas compras, 60% sempre adquirem suco e 24% 

compram às vezes e somente 16% não adquirem sucos. 

A pesquisa também procurou verificar a influência da embalagem na hora 

da compra, sendo que 78% acreditam que a mesma faz diferença na decisão. Ao 

falar especificamente sobre nossa embalagem para o suco, 90% dos entrevistados 

acreditam que a mesma facilitaria muito o consumo e 14% responderam que pode 

ser que sim e apenas 2% responderam não ver diferença. 

Também ficou claro na pesquisa que existe uma grande dificuldade de 

consumir a quantidade correta para o consumo individual. Dessa forma, confirma-se 

uma necessidade no mercado. 

Em relação à viabilidade do produto, 86% disseram que comprariam uma 

embalagem que tenha uma dose única, os 14% que não comprariam acreditam que 

não há essa necessidade.  

No que se refere ao hábito de mídias, constatou-se que 90% dos 

entrevistados assistem televisão e a emissora que obteve o maior número de 



101 

 

citações foi a Globo, com 64%. O período da noite representou mais de 77,7% das 

respostas de 90% dos expectadores. 

O rádio também é bastante escutado, representando 68% das respostas, 

sendo a rádio Jovem Pan a mais citada, com 32%, seguida da 89 FM, com 18%, 

Band com 9% e 12% da rádio Mix. O período da noite representou 62% das 

respostas. 

Quanto à revista, 76% do público pesquisado têm o hábito da leitura, a 

revista mais citada foi a Nova, com 34% das respostas.  

Sobre a leitura de jornal, 34% têm o hábito de ler e de acordo com a 

pesquisa o formato eletrônico é o mais lido, com 71%. O jornal mais lido é a o 

Estado de SP (47%) e o menos lido foi o Valor Econômico com (6%). 

Não podemos deixar de citar que 100% dos pesquisados possuem 

acesso à internet em casa ou no trabalho. Além disso, 100% acessam todos os dias 

para assuntos relacionados ao trabalho ou para entretenimento e pesquisas. 

Além disso, 100% dos entrevistados possuem perfil em alguma rede 

social, sendo o Facebook o mais citado com mais de 83% das respostas. 

Por meio das informações obtidas com a pesquisa, verificamos que o 

público que pretendemos atingir é bem informado, possui um poder aquisitivo alto, o 

grau de escolaridade está acima da realidade brasileira e prezam por sua saúde e 

bem-estar. São pessoas pouco influenciadas pelo fator preço e os atributos do 

produto são o que fazem a diferença na hora da compra. 

5.1 Conclusão 

O estudo do comportamento do consumidor, segundo Schiffman e Kanuk 

(in SAMARA, 2005, p. 03), trata “de como os indivíduos tomam decisões de gastar 

seus recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao 

consumo. O comportamento do consumidor engloba o estudo de o que compram, 
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por que compram, onde compram, com que frequência compram e com que 

frequência usam o que compram”. 

Nesse sentido a pesquisa de observação é essencial para que se possa 

descobrir o quanto o estímulo de marketing influencia a decisão de compra no 

mercado de sucos para o sucesso no lançamento do produto, que se trata de uma 

embalagem  diferenciada para bebida de soja com guaraná, com porções individuais 

para o consumo, em formato de silhueta, proporcionando uma bebida na medida 

certa, evitando assim o desperdício.  

Para isso, fomos analisar e identificar os compradores de suco nos 

corredores dos supermercados, bem como fazer uma comparação das ações 

mercadológicas dos concorrentes. 

Para a coleta dos dados desta pesquisa visitamos um grande 

supermercado localizado em lugar com maior poder aquisitivo, no sábado do dia 

29/03/2014. O primeiro foi o Extra, no centro de Guarulhos, por volta das 11h30, 

onde ficamos por aproximadamente 40 minutos no corredor de venda do suco de 

soja. 

Observamos que em geral as pessoas não fazem qualquer tipo de 

comparação ao decidir pela compra de uma determinada marca de suco e já sabem 

qual o tipo e a marca que vão comprar. 

Ao estarem acompanhados de crianças, os pais/adultos pedem para que 

elas decidam quais sabores querem levar. Já os casais discutem entre eles antes de 

efetuarem a escolha de sabor e ficam curiosos por diferentes embalagens ou tipos 

de sucos. 

Nas gôndolas do supermercado Extra as linhas de soja ficam separadas 

dos demais tipos de suco. 

A seguir o quadro com a visão geral em relação à compra no supermercado Extra: 
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Sexo 
Idade 

Aproximada 
Marca Escolhida Quantidade Tipo 

Feminino 30 Ades 1 Soja 

Feminino 45 Ades 1 Soja 

Masculino 35 Sollys 1 Soja 

Feminino 50 Dell Valle 1 Frutas 

Feminino 60 Sufresh 1 Frutas 

Feminino 55 Ades 3 Soja 

Masculino 25 Ades 1 Soja 

Feminino 23 Dell Valle 2 Frutas 

Feminino  55 Sollys 4 Soja 

Feminino 25 Ades 1 Frutas 

Tabela 1 - Visão geral em relação à compra no supermercado Extra 

Com a pesquisa de observação percebeu-se que todos os concorrentes 

têm uma grande variedade de tipos de sucos.  

Observando o quadro 1, pode-se concluir que a grande decisão na 

escolha do produto são das mulheres. As marcas mais compradas são Ades e 

Sollys, e independente da marca, a compra geralmente é em pequena quantidade.  

Percebemos que os concorrentes não faziam nenhuma ação promocional 

e de divulgação. Porém, a marca Ades se mostrou muito forte, pois a maioria das 

pessoas que levaram algum suco dessa marca não fazia nenhum tipo de análise 

com os outros produtos, chegavam aos corredores e imediatamente o retiravam.  

Ainda referente à marca Ades, suas embalagens são diferenciadas, pois 

têm de 1 litro, 1,5 litros e 200 ml, o que pode ser considerado um diferencial em 

relação aos demais por chamar mais atenção no ponto de venda. 
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Além disso, observamos que os únicos sabores de sucos diferentes são 

frapê de coco e vitamina de banana. 

Pode-se perceber no ponto de venda que o preço não é o fator decisivo 

para a compra de sucos, esse indicador se confirma conforme Kotler e Keller (2003), 

a satisfação das pessoas pode estar ligada à qualidade, nome da marca, serviço 

prestado, novas embalagens e valor simbólico. 

Assim, pode-se perceber que a maioria das pessoas já chega aos 

corredores com a marca e o tipo de suco definidos, mas, mesmo após escolher o 

produto, elas se interessam por tipos de sucos com embalagens diferentes e leem 

os rótulos, o que pode ser considerado uma grande oportunidade para o produto que 

iremos lançar. 

5.2 Recomendações estratégicas 

Na pesquisa de observação realizada no supermercado, chegamos à 

conclusão que o preço não é o fator decisivo para a compra, pelo menos na região 

pesquisada, que são pessoas que possuem um poder aquisitivo maior, que é o 

público que queremos atingir. 

Essas pessoas compram pelo formato e marca preferida, pois ao 

chegarem ao corredor de sucos para efetuar a compra, percebemos facilmente que 

elas já chegam decididas em relação ao que irão comprar. 

Outro ponto muito importante que notamos é que os compradores param 

para olhar formatos e embalagens diferentes e chegam a ler o modo de preparo.  

Portanto, acreditamos que o nosso produto irá chamar atenção no ponto de venda 

por ter uma embalagem totalmente inovadora e ao despertar o interesse do nosso 

target, existem grandes chances dele optar pelo nosso produto por atender sua 

necessidade. 

Identificamos também que os formatos mais vendidos são os de 1 litro e 

200 ml, o que influenciou na decisão e na escolha da embalagem do nosso produto. 
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Inicialmente, nossa empresa irá oferecer apenas um formato de suco de soja com 

guaraná destinado às mulheres, expandindo para o futuro a mesma embalagem 

para os demais formatos. 

Também notamos que nosso principal concorrente é a marca Sollys, pois 

é a marca que transmite maior requinte e é a única que vende bebida de soja, as 

demais não possuem venda expressiva. Outro fator que merece destaque é a 

estratégia de preço da Ades, a mesma que será adotada para o nosso produto. 

Dessa forma, teremos que investir no ponto de venda com a exposição 

adequada do produto, bem como a montagem de pontos extras com o objetivo de 

despertar o interesse do nosso público, fazendo com que ele realize a compra. 

6 PLANO DE MARKETING 

6.1 Sumário Executivo 

O poder aquisitivo, mudanças de hábitos e o período de crescimento da 

economia brasileira, são fatores que colaboram para o reposicionamento estratégico 

no que está relacionado aos lançamentos de novos produtos, e para o ingresso de 

novas marcas no mercado de diversos segmentos, seja alimentício, automobilístico, 

de vestuário, dentre outros. Analisar e estudar o macro e microambientes é de suma 

importância para agregar no lançamento de um produto ou marca. 

Este trabalho terá foco no lançamento de um novo produto, extensão da 

conhecida e renomada marca do segmente de bebidas à base de soja, a Ades. 

Atualmente, a bebida à base de soja tornou-se um item quase indispensável na lista 

de compras do consumidor brasileiro, principalmente para aqueles que se 

preocupam com sua saúde e bem-estar. Com base nessa crescente e visando um 

público cada vez mais ativo e influente no mercado de consumo, principalmente pelo 

crescimento do seu poder aquisitivo, o produto a ser lançado terá o seu foco no 

público feminino.  

Apresentaremos a seguir o resultado do planejamento e elaboração de 

um plano de comunicação integrado, a fim de agregar estrategicamente na 
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campanha de lançamento de um produto diferenciado, não somente pelo seu 

público em potencial, mas também pelo seu sabor, até então novo no mercado de 

bebidas à base de soja. Apresentando todo o estudo de mercado e hábitos de 

consumo do nosso público consumidor, embasando nossas justificativas para que 

dessa forma esse produto se consolide dentro do segmento de BBS. 

6.2 Composto de Marketing 

Os 4P’s de marketing, também conhecidos como Marketing Mix ou 

Composto de Marketing, são os quatro elementos básicos que compõem qualquer 

estratégia de marketing: Preço, Praça, Produto, Promoção. Como o nome já diz, 

elas são as definições fundamentais que uma empresa deve fazer para atingir um 

determinado público-alvo. 

6.2.1 Produto 

Bebida à base de soja, tendo sua versão original e outras versões 

adicionadas de sabores. As medidas das embalagens estão padronizadas em 1 litro, 

sendo que alguns sabores e versões possuem medidas como 1,5 litros, 330 ml e 

220 ml. O sabores distribuídos pela empresa e segmentados por tipos, são: 

Ades Original 

 Chocolate 

 Original (sem sabor) 

 Frapê de Coco 

 Original Leite de soja 

 Shake de Morango 

 Vitamina de banana 

Ades Frutas 

 Abacaxi 

 Limão e Chá Verde 
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 Ades Laranja (1L, 1,5L e 330 ml) 

 Limonada 

 Maçã (1,5L e 330 ml) 

 Maracujá 

 Morango 

 Pêssego 

 Tangerina e Chá Verde 

 Uva (1L, 1,5L e 330 ml) 

Ades Kids 

 Abacaxi 

 Chocolate 

 Frapê de Coco 

 Laranja 

 Limonada 

 Maçã 

 Maracujá 

 Morango 

 Pêssego 

 Uva 

 Vitamina de banana 

Ades Zero 

 Laranja  

 Maçã (1L, 200 ml) 

 Frapê de Coco 

 Original 

 Uva (1L, 200 ml) 

 Vitamina de banana 
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6.2.2 Preço 

O preço Ades acompanha a tendência do cenário econômico de seu 

produto base, a soja, fatores como as condições do cultivo do grão e medidas das 

embalagens, interferem na precificação do produto. Porém, como apresentado 

anteriormente, o mercado de soja está sempre em ascensão. Dessa forma os 

preços não variam constantemente.  

O preço varia de R$ 1,65 a R$ 6,95. Sendo que o menor preço representa 

a menor embalagem, a de 220 ml, e o maior preço a de 1,5 l de sabores em zero de 

açúcar. 

6.2.3 Praça 

A Distribuição do produto é feita no âmbito nacional. Tendo destaque seu 

consumo em cidades como Curitiba, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro, onde além 

da distribuição dos produtos, possui projetos sociais. 

6.2.4 Promoção 

Quando o assunto é Promoção a Unilever não poupa divulgação de sua 

marca com o intuito de sempre estar próximo ao seu público. Desde sua fundação 

em 1996 até os dias atuais, a marca vem investindo em comunicação de forma 

estratégica, seja para consolidar sua marca no mercado, para a conquista de novos 

públicos, ou para recuperar a sua imagem perante o mercado.  

A marca já investiu em comunicação para crianças no início de seu 

ingresso no mercado, em 1997. Para divulgar o lançamento nacional, a propaganda 

mostrava o posicionamento da marca, naquele momento, voltada à família. Essa 

comunicação estava direcionada à conquista das crianças e a persuasão das mães 

para que incluíssem o Ades como item da alimentação de seus filhos. 

Seu investimento mais recente foi em comunicação para o público jovem, 

onde produziram dois filmes de 10 segundos, veiculados nacionalmente em TV 

aberta e paga. Conceituando a bebida como produto indispensável para jovens que 
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fazem de tudo no seu dia a dia e precisam de energia e disposição para ser manter 

sempre disposto. 

 

 

 

6.2.5 Público-Alvo 

O produto foi desenvolvido após análise de mercado visando à 

necessidade do mesmo, uma vez que o nosso público-alvo são mulheres a partir de 

15 anos de idade, das classes A e B, que trabalham, estudam, são donas de casa, 

capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mulheres versáteis e com 

agilidade.  

Essas mulheres são consumidoras em potencial, visto que necessitam de 

alimentação e energia para compor os nutrientes necessários para o dia a dia. 
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6.3 Composto de Comunicação 

Devido à magnitude da marca Ades, diversas ferramentas de 

comunicação são utilizadas para a comunicação da empresa. A marca possui site 

oficial, página no Facebook, Twitter e canal no Youtube. 

O site é composto de diversas informações atreladas à marca, divulgando 

de forma divertida e interativa as informações sobre os produtos, a história da 

marca, forma de fabricação do produto, dentre outras informações relevantes. 

 

A página oficial do Facebook possui posts interativos a partir de imagens 

bem elaboradas, informativos sobre a gama de produtos ou sobre campanhas em 

destaque. Possui o total de 1.848.855 curtidas. 
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A página no Twitter possui 24 mil seguidores, 7.589 tuites e as 

informações postadas são basicamente as mesmas do Facebook. 

 

 

O canal no Youtube possui ampanhas publicitárias antigas, recentes e 

vídeos exclusivos para acesso por meio do próprio canal. 
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6.4 Posicionamento de Mercado 

A marca Ades é a primeira opção de consumo de suco de soja no 

mercado, esta há mais de 25 anos trazendo os benefícios da proteína de soja e 

inovando no sabor.  

A Ades está na liderança na categoria de bebidas à base de soja com 

266,2% de participação em valor no mercado, segundo dados de Nielsen, presidente 

da Unilever, que pretende chegar em 63,4% ainda neste ano. 

Com o lançamento do produto BIOADES e diante das pesquisas 

realizadas, acreditamos que a intenção do presidente será realizada, aumentando o 

número de marketing share, por ser um produto diferenciado e personalizado, pois a 

marca se tornou líder no mercado de soja e a Agência Nova Comunicação  está 

trabalhando  no  produto  e na campanha para que ela se torne líder nesse novo  

nicho. 

 

                                                           
2
Fonte: Prosoja (associação dos produtores de soja) 
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6.5 Táticas 

1- Estratégia de produto 

Desenvolvimento de extensão de marca de um produto no mercado com 

uma embalagem diferenciada voltada para o público feminino. 

Tática 

Lançamento do produto BioAdes.  

2- Estratégia Socioambiental 

Para evidenciar a preocupação da empresa com o meio ambiente, a 

embalagem será ecologicamente correta. 

Tática 

As embalagens dos produtos serão uma garrafa com tampa de rosca de 

facil logistica, para ser consumida a qualquer hora. 

Estratégia de Posicionamento 

Tática 

Posicionamento por produto, específico por atributo, por se tratar de 

embalagem diferenciada. 

3- Estratégia de Segmentação 

Tática 1 - Segmentação Geográfica 

A empresa atuará em todo o território nacional, mas principalmente em 

alguns estados, tais como: 

• São Paulo 

• Rio de Janeiro 
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• Bahia  

• Minas Gerais  

• Paraná 

 

Tática 2 - Segmentação Demográfica 

Atenderá mulheres com idade entre 18 e 65 anos, pertencentes às 

classes sociais A e B, em sua grande maioria graduadas, pós-graduadas e donas de 

casa. 

Tática 3 - Segmentação Psicográfica 

Foco em mulheres que buscam por produtos inovadores, sofisticados e 

que prezam por sua qualidade de vida. 

4- Estratégia de Precificação 

Tática 

A empresa adotará a estratégia de preço diferenciado, pois sua 

embalagem agrega valor ao produto. 

5- Estratégia de Distribuição 

Tática  

Distribuição seletiva indireta do produto em Supermercados de Varejo, 

que oferecem atendimento e serviços diferenciados, qualidade e variedade de 

produtos, em ambiente prático e aconchegante.  
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6- Estratégia de Força de Vendas 

Tática 1 

Para comercializar os produtos BIOADES, serão contratados 2 

representantes comerciais que terão que realizar visitas aos pontos de venda onde 

teremos promotores de vendas afim de agregar na diseminação do produto. 

Tática 2 

Serão contratadas promotoras que irão atuar nos 29 pontos de vendas, 

durante 8 horas diárias em todos os finais de semana dos meses de janeiro e junho 

de 2015.  

7- Estratégia de Comunicação 

Tática 

Merchandising, Comunicação Digital, Propaganda e Assessoria de 

Imprensa. 

 Objetivos 

Após um minucioso estudo de mercado apresentado ao longo deste trabalho, 

a Agência Nova Comunicação tem como objetivo lançar no mercado de bebidas à 

base de soja, um novo produto vinculado à líder deste segmento, a Ades. 

Trata-se de uma bebida a base de soja sabor Guaraná. O público-alvo para o 

consumo desse produto são mulheres, com idade entre 18 e 60 anos, pertencentes 

às classes A e B, que façam questão de incluir em sua alimentação diária produtos 

saudáveis, e que contenham componentes necessários para mantê-las dispostas no 

cumprimento de suas tarefas do dia a dia.  

O lançamento do produto tem como foco agregar valor à marca Ades, atuante 

no mercado de BBS desde 1996, consolidada como líder de mercado desde então, 

mesmo com a chegada de novas marcas.  
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Para o sucesso absoluto desse produto, visto que, trata-se de um produto 

diferenciado e totalmente novo no mercado de bebidas à base de soja, estratégias e 

táticas de marketing serão elaboradas e planejadas a fim de garantir o sucesso e 

retorno esperado para a marca em questão. Ações que envolvam redes sociais, 

mídias on-line, mídias impressas, televisiva e até mesmo radiofônica, estão entre o 

os principais canais de veiculação que serão utilizados para o lançamento da 

campanha. 

6.6 Plano de Contingência 

 Aumento da demanda 

Estratégia: Caso ocorra um aumento nas vendas, será necessário, 

inicialmente, suprir a ocorrência com o aumento da carga horária de trabalho 

gerando horas extras. Se o aumento se tornar algo estável, será necessário 

aumentar o quadro de colaboradores, criando turnos matinais e noturnos. 

 Falta de demanda 

Estratégia: Se acontecer das vendas não girarem conforme o previsto 

reavaliaremos o preço dos produtos a fim de utilizar a estratégia de penetração de 

mercado.  

 Não atingir o target previsto 

Estratégia: A empresa poderá fazer o reposicionamento do produto caso 

não consiga impactar o público-alvo estipulado, assim, alterando sua comunicação. 

7 PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

7.1 Objetivos 

 Nosso objetivo é levar o produto BIOADES ao conhecimento dos 

consumidores em potencial, tornando-o a primeira opção de consumo para quem 
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procura a proteína de soja e a vitamina do guaraná, e se manter líder na área de 

produtos alimentícios de soja com guaraná. 

7.2 Estratégias 

 A fim de estar alinhados com as tendências do mercado de 

comunicação, trabalharemos de forma criativa e estratégica com os principais meios, 

canais e formas de comunicação nas quais o nosso público-alvo tenha acesso. 

O mote escolhido para a campanha de lançamento da nova bebida retrata 

de forma clara que essa não é somente uma bebida à base de soja, o intuito é 

transmitir à consumidora/ final todos os benefícios e vantagens que o BioAdes 

possui perante as demais marcas, o diferencial de seu sabor e suas propriedades, e 

toda a energia que essa consumidoraterá ao consumir uma bebida à base de soja 

com guaraná. Além disso, cria-se uma proximidade com essas mulheres ao ressaltar 

que essa é uma bebida feita única e exclusivamente para elas. 

Após o processo criativo, ficou definido que o tema que estampará toda a 

campanha será:  

“BioAdes é soja e muitos mais. Uma bebida feita para nós mulheres!” 

7.3 Táticas 

 Propagandas  

Tática 1 

Banners Digitais/ Links Patrocinados/ Anúncios 

Descrição: Serão criados banners digitais, links patrocinados e anúncios 

para o lançamento da campanha contendo a embalagem do produto e o slogan 

“BIOADES é soja e muito mais. Uma bebida feita para nós mulheres”. 

 Target: público feminino. 
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 Período: indeterminado 

 Mecânica: presente nas redes sociais, sites e blogs, para ficar mais 

próximo das consumidoras. 

Tática 2 

Vídeos 

Descrição: serão criados vídeos para inserção  no Youtube e pagina do 

Facebook, sempre respeitando cada momento da campanha e  contendo o slogan 

da campanha “BIOADES é soja e muito mais. Uma bebida feita para nós mulheres”.  

 Target: público feminino 

 Período: vide plano de mídia. 

 Mecânica: presente nas redes sociais, sites e blogs, para ficar mais 

próximo das consumidoras. 

Impressa 

Tática 1 

Revistas 

Descrição: será criada uma página inteira nas principais revistas 

destinadas ao público feminino para o lançamento da campanha contendo o slogan  

“BIOADES é soja e muito mais. Uma bebida feita para nós mulheres” e a garota 

propaganda. 

 Target: público feminino 

 Período: depende de todos os veículos e seguindo o plano de mídia 

 Mecânica: será inserida nas principais revistas destinadas ao público 

feminino 
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Digital  

Tática 1 

Site 

Descrição: será inserido na pagina da Ades o lançamento da campanha 

“BIOADES”, que busca a interatividade com as futuras consumidoras para que elas 

possam obter informações detalhadas do produto, além de informações que visam 

facilitar seu cotidiano. 

Target: público feminino 

Período: indeterminado 

Mecânica: será inserida na página da Ades, porém com uma tela de 

abertura com a apresentação do novo produto. 

Tática 2 

Redes Sociais - Facebook 

Descrição: A Agência Nova Comunicação criará um perfil no Facebook 

para interagir e verificar a percepção do público em relação ao produto.  

Target: público feminino  

Período: o perfil será ativado em fevereiro de 2015 e ficará por tempo 

indeterminado 

Mecânica: para estar presente nas redes sociais e ficar mais próximo das 

consumidoras, diariamente serão postadas dicas de gastronomia, atualidades e 

assuntos de interesse do perfil do público-alvo. 
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Tática 3 

Redes Sociais - Twitter 

Descrição: A Agência Nova Comunicação criará um perfil no Twitter para 

interagir com o público, divulgar as novidades e também manter a frequência da campanha.  

Target: público feminino  

Período: o perfil /será ativado em fevereiro de 2015 e ficará por tempo 

indeterminado. 

Mecânica: O Twitter será utilizado para divulgar as novidades e manter o novo 

produto em evidência. Os tuites serão realizados frequentemente para aumentar o número 

de seguidores e manter o nome do produto sempre atualizado na rede. 

 Sonora  

Tática 1 

SPOTS 

Descrição: A Agência Nova Comunicação irá produzir três SPOTS. 

Target: público feminino 

Período: o perfil será ativado em fevereiro de 2015 e ficará por tempo 

indeterminado. 

Mecânica: esses spots explicarão o que é o BIOADES e quais são os seus 

benefícios, todos terão duas vozes femininas, e serão inseridos no rádio um a cada 

momento da campanha. Assim, sempre deixando uma lembrança na mente de nossas 

consumidoras. 

 Audiovisual 

Tática 1 
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Teaser 

Descrição: A Agência Nova Comunicação irá criar um Teaser para o 

lançamento do produto, tanto visual com radiofônico. 

Target: público feminino.  

Período: o perfil será ativado em fevereiro de 2015 e ficará por tempo 

indeterminado. 

Mecânica: Para estes Teaser colocaremos um tom de suspense no lançamento 

doproduto da Ades “BIOADES”, introduziremos vozes femininas, e será inserido na rádio pré 

lançamento da campanha conforme plano de Mídia. Criando assim um certo suspense para 

com a consumidora. 

 Relações púbicas 

Descrição: será utilizada a área de Relações Públicas da própria Ades, por se 

tratar de uma extensão de marca. 

Target: público feminino 

Período: indeterminado. 

Mecânica: Sempre que existir algo que se trate do nome BIOADES, será 

respondido pela área de Relações Públicas da própria Ades, pois nosso produto estará 

inserido na página da própria marca. 

 Assessoria de imprensa 

Estratégia 

Criar um plano de comunicação voltado para a assessoria de imprensa 

eficaz, a fim de estreitar o relacionamento com esses formadores de opiniões, 

visando a melhor disseminação do lançamento do produto BIOADES.  

Para isso serão criadas táticas, visando atingir jornalistas mulheres dos 

principais canais de comunicação e blogueiras dos principais e mais acessados 
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blogues femininos, além de representantes comerciais, futuros distribuidores e 

revendedores desses produtos. 

Tática 1 

Envio do Press Kit 

Descrição: Envio de um press kit contendo de forma criativa e bem 

elaborada, itens que facilitem o acesso dessas formadoras de opinião aos eventos 

de lançamentos ou que tenham o patrocínio da marca BIOADES. 

Mecânica: será enviado, para as jornalistas e blogueiras, um press kit 

contendo um release sobre o produto, brindes promocionais e credenciais de 

imprensa, com o intuito de facilitar a cobertura jornalística dos eventos de 

lançamentos e patrocínios de outros eventos. Além de estimular a publicação de 

notas, sobre o lançamento do produto. 

Tática 2 

Evento de pré-lançamento 

Descrição: Evento para formadoras de opinião, para apresentar o 

produto e seus diferenciais antes do lançamento ao mercado.  

Mecânica: o convite do evento será enviado junto aos itens do press kit. 

O intuito é criar um pequeno evento para que essas jornalistas e blogueiras tenham 

acesso de forma mais detalhada as características e diferenciais do produto 

BIOADES.  

O evento contará com uma decoração natural, que remeta à natureza, em 

tons rosa, contendo peças associadas ao guaraná, sabor do BIOADES. Espaços 

com massagistas e nutricionistas serão introduzidos no evento, para que as 

convidadas relaxem, recarregando suas energias, e tenham o conhecimento 

necessário dos benefícios da soja e do guaraná. Dessa forma teriam todo o 
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embasamento para melhor disseminar informações em prol do lançamento do 

BIOADES.  

Tática3 

Coletiva de imprensa 

Descrição: Coletiva para a imprensa a fim de esclarecer as principais 

dúvidas sobre o produto a ser lançado. 

Mecânica: Com o intuito de minimizar as possíveis dúvidas para as 

publicações de matérias e notas relacionadas ao produto, será concedida para as 

jornalistas e blogueiras uma coletiva com os mentores do produto, a fim de 

apresentar os diferenciais e benefícios para o consumidor, frente às demais marcas. 

Tática 4 

Promoção de vendas 

Descrição: Promoção de vendas do produto em partidas do time feminino 

de vôlei do Rio de Janeiro. O time já teve patrocínio da Ades, porém, devido ao 

reposicionamento de marca, é patrocinado atualmente pela Unilever, mantenedora 

da marca Ades. 

Mecânica: O objetivo é criar pontos de vendas e degustação do produto 

dentro dos ginásios onde as partidas acontecem, permitindo que nossas possíveis 

consumidoras tenham acesso às informações do produto, podendo degustá-lo.  

A imprensa terá participação nessa ação, na divulgação de matérias, 

notas em sites e nos blogues de jornalistas e blogueiras convidadas, uma vez que 

elas já terão livre acesso a toda ação de promoção e patrocínio do produto pelas 

credencias enviadas pelo press kit. 
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 Comunicações Pessoais 

Tática 1 

Venda 

Descrição: O produto será comercializado nos pontos já existente para os 

produtos da Ades. 

Tática 2 

Serviço de atendimento ao cliente 

Descrição: Será utilizado o canal de serviço de atendimento ao cliente 

que já existe na marca. 

Tática 3 

Treinamento 

Descrição: Será composto por coordenadores comerciais da própria 

empresa Ades. Os coordenadores comerciais irão treinar os novos promotores de 

vendas para terem pleno conhecimento do produto, destacando seus benefícios. O 

programa de treinamento será realizado dentro das instalações da empresa Ades, 

tendo duração de uma semana, separado em processo de produção do produto, 

dados do segmento, instruções do código de defesa do consumidor, diretrizes para 

ética e vendas, e dicas de abordagem ao cliente. 

Nas primeiras semanas o coordenador de vendas irá acompanhar as 

visitas dos promotores para avaliar o modo de abordagem e também tirar as dúvidas 

que surgirem. Serão realizadas reuniões mensais com os promotores 

individualmente, para que em conjunto com o coordenador, verifiquem como estão 

caminhando as ações acordadas, as dificuldades encontradas e ao mesmo tempo 

para definir as correções necessárias a fim de evitar o distanciamento dos 

resultados esperados. 
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A cada semestre esses promotores comerciais participarão de uma 

convenção com o objetivo de demonstrar os resultados alcançados, alinhar as 

estratégias da empresa, características do mercado, atividades dos concorrentes e 

os desafios do próximo semestre e também obter um feedback sobre o produto, uma 

vez que o promotor está de frente com o consumidor final.  

Tática 4 

Telemarketing 

Descrição: Não terá esse tipo de mecanismo, pois o novo produto é uma 

extensão. 

Tática 5 

Materiais de instrução 

Descrição: Os materiais de instrução para o treinamento dos promotores 

serão cedidos pela própria empresa Ades, pois a tática de vendas não será diferente 

de um lançamento da própria marca. 

Tática 6 

Website 

Descrição: Na intranet da empresa será elaborada uma página para o 

lançamento do novo produto para que os seus colaboradores conheçam a extensão 

da marca. 

Tática 7 

Vídeo / áudio 

Descrição: Serão inseridos os SPOTS utilizados para a campanha na 

intranet da Ades para que seus colaboradores se integrem com o lançamento. 
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 Projeto corporativo (Identidade Visual): 

Tática 1 

Sinalizações - Ação de Demonstração de uso do produto 

Descrição: Para essa ação utilizaremos os seguintes itens: 

 Promotora;  

 Uniformes; 

 Balcão;  

 Folheto; 

 Adesivos; 

 Impressos; 

 Veículos. 

Período: Durante todo período da campanha 

Tática 2 

Promotoras 

Descrição: Será contratada uma promotora por ponto de venda, que 

ficará responsável por fazer a demonstração de uso do produto, fazer panfletagem e 

tirar as dúvidas dos clientes. O supermercado será ambientado com adesivos, 

balcão e folhetos. 

Mecânica: As promotoras irão atuar nos pontos de vendas, durante 8 

horas diárias em todos os finais de semana dos meses vigentes da campanha, 

uniformizadas e apresentando o novo produto da marca para degustação. 

Tática 3 

Uniformes 

Descrição: Será fornecido um kit para as promotoras contendo:  
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2 camisetas; 

1 calça; 

1 boné; 

2 aventais; 

1 par de sapatos. 

 Tática 4 

Balcão 

Descrição: Será utilizado um balcão por ponto de venda para sinalizar o 

local da ação que ficará em frente ao corredor de vendas de massas. Esse também 

será utilizado como apoio pelas promotoras. 

Mecânica: O balcão ficará em um ponto fixo no corredor próximo à 

gôndola que estiver o produto, servirá de apoio e identificação visual para o  

consumidor se situar.  

Tática 5 

Folheto  

Descrição: O folheto estará no ponto de venda com o intuito de divulgar a 

linha de produtos BioAdes mostrando os benefícios em adquiri-los. Esse material 

será entregue pelas promotoras de vendas durante os dias de ação. 

Mecânica: O folheto explicativo servirá de apoio para a promotora que irá 

fornecer o produto para degustação e também para divulgação, pois será entregue 

ao consumidor que se aproximar do balcão, mas não quis parar para ouvir a 

promotora. 

Tática 6 
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Adesivos 

Descrição: Adesivos de chão serão colados ao redor do ponto de venda 

para chamar a atenção de quem anda pelo local, despertando a curiosidade para 

conhecer o novo produto da Ades e diferenciando o espaço. 

Mecânica: Os adesivos terão a função de nortear o consumidor 

aguçando a curiosidade do mesmo indicando que tem novidade no supermercado 

para que ele possa conferir. 

Tática 7 

Impressos 

Descrição: Os impressos terão como finalidade a rápida identificação da 

marca, causando ao cliente a sensação de que a marca se preocupa com a imagem 

e praticidade para o consumidor que adquire o produto.  

Neste kit teremos os seguintes materiais: 

 Envelope ofício; 

 Envelope carta; 

 Papel timbrado tipo oficio; 

 Caneta; 

 Pen drive; 

 Sacola plástica. 

Tática 8 

Veículos 

Descrição: A contratação de promotoras será de profissionais habilitados 

e com o carro, isso facilitará a ida e vinda das mesmas. A promotora terá que ir ao 

estoque da empresa no período da manhã para abastecer o seu carrinho de 

exposição. 
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Todos os dias que antecedem o início do trabalho será realizado esse 

abastecimento para que a promotora tenha produtos para demonstração e 

degustação. 

Tática 9 

Materiais de Pontos de Venda 

Descrição: Os materiais de pontos de venda serão compostos pelos 

seguintes inténs produzidos pela Nova Comunicação. 

 Faixa de gôndola; 

 Wobbler; 

 Ponta de gôndola.  

Período: Durante todo período de exposição do produto, com troca de 

dizeres saindo de lançamento para produto de consumo diário. 

Tática 10 

Faixa de gôndola 

Descrição: Para chamar a atenção do consumidor será colocado ao 

redor das prateleiras faixas de gôndolas com o intuito de fortalecer a comunicação 

da marca. 

Mecânica: A faixa terá a função de ilustrar a prateleira onde se encontra 

o produto causando um impacto visual e tornando-o algo que chame a atenção dos 

consumidores que passarem pelo corredor ao entrar pelo lado contrário da 

promotora.   
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Tática 11 

Wobbler 

Descrição: Será colocado Wobbler na altura dos olhos (1,70 m) do 

consumidor para chamar a atenção, com o intuito de destacar as características do 

produto. 

Mecânica: Terá a função de indicar ao consumidor onde se encontra o 

produto na prateleira, com a ilustração para fácil localização que ficará na altura dos 

olhos para garantir a visibilidade do consumidor. 

Tática 12 

Ponta de Gôndola 

Descrição: Para promover e aumentar o giro de produtos serão utilizadas 

pontas de gôndolas no lançamento.  

Mecânica: Ao expor o produto iremos brincar com a criatividade e 

imaginação, despertando a atenção de quem passa no supermercado, criando 

esculturas com as embalagens que terão a forma do corpo feminino. 

Tática 13 

Decoração de Interiores 

Descrição: Utilizaremos, como artifício, decorações de interiores para as 

ações de crescimento e fidelização do produto. 

Período: Durante todo período de exposição do produto, com troca de 

dizeres.  

 Banner de corredor; 

 Faixas; 

 Cartazes de sinalizações. 
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Tática 14 

Banner 

Descrição: O banner será colocado em corredores do segmento 

destinado ao produto, porém não será o mesmo que o produto já está exposto para 

que o consumidor possa ver a mensagem e inconscientemente remeter ao produto. 

Mecânica: O intuito do banner será de cercar o consumidor com 

informações para que ele seja inconscientemente atingido. O banner divulgará o 

preço e a promoção do produto, a qual incitará mais a vontade do consumidor em 

adquiri-lo. 

Tática 15 

Faixas 

Descrição: As faixas serão expostas na entrada de cada supermercado, 

indicando que no interior há um grande lançamento de um produto da marca Ades. 

Mecânica: Terá como função indicar o novo produto para o consumidor 

que adentrar no estacionamento do mercado e também para os possíveis 

consumidores que passam pela rua e visualizam a faixa. 

Tática 16 

Cartazes de sinalização 

Descrição: Por se tratar de supermercados, os cartazes serão 

responsáveis por sinalizar para o cliente de que a promoção é seguindo, ou virando 

a direta, esquerda, uma espécie de indicação de “ache o tesouro”.  

Mecânica: Função semelhante a do banner: informar sobre o novo 

produto e qual corredor encontrar. Será colocado distante do produto para que o 

consumidor que não chegou ao corredor do produto saiba que tem novidade e que 

deverá ir até o local para conferir. 
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8 PLANO DE MÍDIA 

8.1 Objetivos de mídia 

A campanha terá duração de um ano, atuando nas principais praças da 

marca Ades. Utilizaremos diversos meios de comunicação com o objetivo de aferir 

de forma total o público consumidor do produto BioAdes. 

8.2 Estratégias e justificativas 

Serão utilizadas ferramentas de comunicação eficazes a fim de garantir o 

sucesso do plano de lançamento da marca BioAdes. Para isso, os meios de 

comunicação sugeridos são: 

 Internet; 

 Rádio; 

 Revistas. 

A escolha desses canais de comunicação está diretamente ligada à 

eficácia com que é absorvido o conteúdo neles veiculados. 

A internet é a maior difusora de conhecimento porque permite o acesso à 

informação e à pesquisa sobre qualquer assunto, de qualquer lugar e a qualquer 

momento. Ela permite a realização de uma campanha global de comunicação por 

um custo mais baixo e sem limite de tempo e espaço. Uma das características mais 

importantes é a interatividade e a segmentação. 

A revista é o meio onde conseguimos ter um alcance segmentado por 

atingir direto um determinado público. Além disso, dificilmente é lida por uma única 

pessoa. O leitor, ao assinar ou comprar esporadicamente uma revista, basicamente 

está elegendo o conteúdo e o estilo com que é escrita e concebida na forma de 

preencher os anseios de informação, cultura e lazer. O meio revista ainda possui o 

seu maior público nas classes A e B, futuro público consumidor do produto a ser 

lançado. 
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Cobertura 

 Público fiel lê regularmente; 

 72% das pessoas que assinam ou compram começam a ler no 

mesmo dia; 

 58% imediatamente e 29% dão pelo menos uma folheada e têm 

contato com a revista 4,1 vezes até esgotar a leitura; 

 2h25 é a média de leitura; 

 87% dos leitores têm sua revista lida em média por 4 pessoas; 

 77% dos leitores leem os anúncios e 8% comentam o que leram 

com outras pessoas. 

Já o rádio, por sua característica de portabilidade, acompanha o ouvinte em 

vários locais e momentos diferentes, não deixando de ser segmentado.  

Características do meio Rádio:  

 Maior prestador de serviços; 

 Meio interativo; 

 Baixo custo absoluto; 

 Instantâneo; 

 Rotatividade de audiência; 

 Meio seletivo – emissoras/programas; 

 Rapidez na transmissão de mensagem; 

 Presença em todo território nacional; 

 Envolve de forma “subliminar”, ouve-se rádio realizando outras tarefas 

como: dirigindo, tomando banho, cozinhando etc. 

8.3 Táticas e ações 

Além de toda comunicação que será elaborada para veiculação nos 

canais anteriormente definidos, ações diretas estão dentre as sugeridas para 

agregar na campanha de lançamento do produto. 
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Essas ações englobam planos de comunicação elaborados para 

Assessoria de Imprensa, comunicações pessoais e o Projeto Corporativo ligado à 

identidade visual da campanha. 

Tática 1 – Banners digitais 

Os banners serão utilizados em portais, de acordo com o perfil do target, 

tendo como foco atrair o usuário ao site da empresa. Os mesmos serão 

disponibilizados nos seguintes sites: Terra, Claudia, Nova e Boa Forma, além do 

portal da Abril para o público feminino MdeMulher 

Os banners serão direcionados para o Site da Ades, onde conterá todas 

as informações do seu novo produto, o BioAdes. 

Terra 

O portal Terra é um dos portais mais acessados, sendo quantificado mais 

de 45 milhões de pessoas acessando por mês. Esse portal reúne diversos assuntos 

como notícias, esportes, diversão e vida e estilo.  

Formato – Super banner Top - Indeterminado (728x90)  

Unidade de medida – CPM 

Page views Vida e Estilo – 71.878.750 

Perfil: 50% mulheres e 50% homens  

Idade: 25 a 34 anos (25%) 

Preço: R$ 100,00 cada mil cliques. serão comprados 10.000 mil cliques 

por mês, totalizando em 12 meses a quantia de R$ 12.000,00 - 40% desc. total R$ 

7.200,00. 

Veiculação: Todas as primeiras semanas do mês serão comprados 

10.000 mil cliques, durante o período de um ano. Total de 120.000 mil cliques. 
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Claudia 

O site da revista Claudia possui uma variedade de assuntos relevantes 

para a mulher moderna. É repleto de dicas sobre atualidade, moda, beleza, saúde, 

família, casa, comida, espiritualidade, sexo, amor, consumo e carreira.  

Além disso, o site da revista Claudia faz parte da Rede M, uma rede que 

une o conteúdo das 22 marcas femininas da Editora Abril, reconhecidas pelas 

mulheres e pelo mercado por sua qualidade e credibilidade. A plataforma permite a 

veiculação por segmentos chave, garantindo adequação de conteúdo, qualificação 

de público e alta cobertura. 

Formato – Bigbanner (980x90) Home 

Unidade de medida – CPM 

Page views – 4.150.462 

Perfil: 98% mulheres e 2% homens  

Idade: 25 a 34 anos (30%) 

Preço: R$ 120,00 cada mil cliques. Serão comprados 10.000 mil cliques 

por mês, totalizando em 12 meses a quantia de R$ 14.400,00 - 40% desc. total R$ 

8.640,00. 

Veiculação: Todas as segundas semanas do mês serão comprados 

10.000 mil cliques, durante o período de um ano. Total de 120.000 mil cliques. 

Nova 

O site da revista Nova incentiva e orienta a mulher na busca pela 

realização pessoal e profissional. Os assuntos abordados são: amor, sexo, beleza, 

saúde, vida e trabalho. Os testes, depoimentos e fóruns são os canais preferidos 

pelas leitoras que buscam ousadia e coragem para enfrentarem os desafios. As 
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ações realizadas pelo site são, muitas vezes, trabalhadas em conjunto com a 

revista. 

      Nova também faz parte da Rede M, uma rede que une o conteúdo das 22 

marcas femininas da Editora Abril, reconhecidas pelas mulheres e pelo mercado por 

sua qualidade e credibilidade. A plataforma permite a veiculação por segmentos 

chave, garantindo adequação de conteúdo, qualificação de público e alta cobertura. 

Formato – Bigbanner (980x90) Home 

Unidade de medida – CPM 

Page views – 8.542.360   

Perfil: 99% mulheres e 1% homens  

Idade: 25 a 34 anos (51%) 

Preço: R$ 120,00 cada mil cliques. Serão comprados 10.000 mil cliques 

por mês, totalizando em 12 meses a quantia de R$ 14.400,00 - 40% desc. total R$ 

8.640,00. 

Veiculação: Todas as quartas semanas do mês serão comprados 10.000 

mil cliques, durante o período de um ano. Total de 120.000 mil cliques. 

Boa Forma 

Site voltado para a mulher que almeja e quer manter um corpo saudável e 

bonito. 

Baseado em programas completos de dieta e fitness, recheado de 

ferramentas e interatividade, é ótimo para quem quer se manter informada e trocar 

experiências com outras pessoas. 

A audiência interage intensamente por meio dos testes, fóruns, chats e 

blogs de transformações que relatam o dia a dia de um plano de emagrecimento. O 
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site tem uma comunidade exclusiva para quem quer vencer a batalha contra a 

balança. 

Formato – Bigbanner (980x90) Home 

Unidade de medida – COM 

Page views – 7.909.000 

Perfil: 100% mulheres e 0% homens  

Idade: 18 a 50 anos  

Preço: R$ 120,00 cada mil cliques. Serão comprados 10.000 mil cliques 

por mês, totalizando em 12 meses a quantia de R$ 14.400,00- 40% desc. total R$ 

8.640,00. 

Veiculação: Todas as terceiras semanas do mês serão comprados 10.000 

mil cliques, durante o período de um ano. Total de 120.000 mil cliques. 

MdeMulher 

É um portal da Editora Abril, considerado a maior e melhor produção de 

conteúdo digital para mulheres. Produzindo e agregando conteúdo de 20 marcas 

femininas da Editora Abril o MdeMullher leva entretenimento, cultura, informação e 

diversão para todos os tipos de mulheres nas plataformas digital e móbile. 

Consolidado no mercado como o maior no seu segmento, o MdeMulher é 

reconhecido pela fidelização de suas internautas, credibilidade editorial e 

compromisso com clientes. 

Formato – Bigbanner (980x90) Home 

Unidade de medida – COM 

Page views – 212.213.000 



138 

 

Perfil: 99% mulheres e 1% homens  

Idade: 18 a 50 anos  

Preço: R$ 120,00 cada mil cliques. Serão comprados 10.000 mil cliques 

por mês, totalizando em 12 meses a quantia de R$ 14.400,00- 40% desc. total R$ 

8.640,00. 

Veiculação: Todas as primeiras semanas do mês serão comprados 

10.000 mil cliques, durante o período de um ano. Total de 120.000 mil cliques. 

Tática 2 - Anúncios de Revistas 

Serão criados anúncios para veiculação nas revistas com o objetivo de 

dar suporte aos banners digitais veiculados. Revistas: Claudia, Super Interessante, 

Nova e Boa Forma. 

Claudia 

A revista Claudia é a maior revista feminina da América Latina e traz 

inspiração, reflexões e soluções para a mulher que desempenha múltiplos papéis. 

Aborda uma grande variedade de assuntos todos os meses: serviços, tendências, 

moda, família, carreira, qualidade de vida. É a revista feminina mais importante e 

mais lida do país.   

Tiragem: 510.210 

Circulação: 423.037 

Total de leitores: 1.861.000 

Perfil: 91% mulheres - classes A e B 

Idade: 25 a 34 anos (19%) 

Formato – Página Simples indeterminada. Tamanho: 18,20x24, 60 cm 
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Preço: R$ 61.000,00 – 40% desc. = R$ 36.600,00 

Veiculação: janeiro de 2015 - 1inserção 

Superinteressante 

Considerada a maior revista jovem do país, ela inova nas pautas com 

abordagens criativas para os temas que todos estão discutindo e antecipa 

tendências.  

Tiragem: 450.888 

Circulação: 358.369 

Total de leitores: 2.299.000 

Perfil: 52% masculino e 48% feminino 

Idade: 25 a 34 anos (23%) 

Formato – Página Simples indeterminada. Tamanho: 18,20X24, 60 cm 

Preço: R$ 41.400,00 – 40% desc. = R$ 24.840,00 

Veiculação: fevereiro de 2015 - 1inserção 

Nova 

              É considerada a revista da mulher independente. Em números, 

são mais de 100 milhões de consumidoras em todo o globo e mais de 1 milhão de 

seguidoras no Brasil. Sua expertise em beleza é amplamente reconhecida tanto pelo 

mercado quanto por sua audiência. Sexo, moda, relacionamentos, carreira e saúde, 

são assuntos abordados na revista. 
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Tiragem: 333.395 

Circulação: 232.721 

Total de leitores: 905.000 

Perfil: 93% feminino e 7% masculino  

Idade: 25 a 34 anos (33%) 

Formato – Página Simples indeterminada. Tamanho: 18,20X24, 60 cm 

Preço: R$ 38.000,00 – 40% desc. = R$ 22.800,00 

Veiculação: Fevereiro de 2015 

Boa Forma 

Para mulheres que sempre desejam estar antenadas às novas tendências 

para manter a qualidade de vida e bem-estar, trazendo sempre assuntos 

relacionados a dietas e exercícios para manter o corpo sempre em dia. 

Tiragem: 259.561 

Circulação: 205.875 

Total de leitores: 1.159.548 

Perfil: 85% feminino e 15% masculino  

Idade: 15 a 50 anos 

Formato – Página Simples indeterminada. Tamanho: 18,20X24, 60 cm 

Preço: R$ 38.000,00 – 40% desc. = R$ 22.800,00 

Veiculação: Janeiro de 2015 
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Tática 3 - Rádio  

Serão veiculados nas rádios CBN e Jovem Pan 01 Teaser e 03 Spots. 

CBN 

“A rádio que toca notícia”. O slogan que acompanha a CBN (Central 

Brasileira de Notícias) traduz à perfeição um conceito que, até 1º de outubro de 

1991, quando foi criada a emissora, não existia no Brasil. O modelo allnews da 

Rede CBN foi pioneiro e, atualmente, está presente nas principais cidades 

brasileiras, com quatro emissoras próprias (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e 

Belo Horizonte) e 25 afiliadas. 

Informação correta isenta, com espaço para a pluralidade de opiniões 

e análise crítica do que está por trás dos fatos: esse é o conceito do jornalismo 

praticado pela CBN. São cerca de 200 jornalistas, entre repórteres, produtores, 

editores, âncoras como Milton Jung e Carlos Alberto Sardenberg e comentaristas do 

calibre de Arnaldo Jabor, Miriam Leitão, Lucia Hippólito, Gilberto Dimenstein, Max 

Gehringer, Renato Machado, Juca Kfouri, Carlos Heitor Cony e Artur Xexéo. 

Pesquisa feita pela Troiano Consultoria de Marca, para o jornal "Meio & 

Mensagem", apontou a CBN - pelo décimo primeiro ano consecutivo (2010) - como a 

marca de maior prestígio do rádio brasileiro. 

Audiência: 164.204 

Perfil: 38% feminino e 62% masculino  

Idade: 25 a 34 anos (14%) 

Formato – 30’’ 

Horário: 6h às 9h. 

Preço: R$ 7.950,00 por inserção (seg. a sex) Total R$ 63.600,00 – 40% 

desc. = R$ 38.160,00. 
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Inserções: Todas as segundas semanas dos meses de fevereiro, março, 

maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2015 terão inserções. 

Total de 8 inserções. 

Jovem Pan 

A Jovem Pan FM foi inaugurada no dia 1º de julho de 1976, sob o 

comando de Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha. Imediatamente, a 

Jovem Pan FM conquistou seu espaço especialmente pelas inovações que 

introduziu no universo das emissoras de frequência modulada, utilizando - como faz 

até hoje - os equipamentos mais modernos do mundo. 

        Tutinha investiu na Jovem Pan com ideias inovadoras que 

revolucionaram a rádio FM no Brasil. Desde a linguagem jovem até uma plástica que 

passou a ser uma referência para o bom gosto e para a própria modernidade do 

rádio no país. 

Essa preocupação de estar sempre à frente de seu próprio tempo levou a 

Jovem Pan FM aos primeiros lugares de audiência, desde seu início até hoje, com 

um tom de irreverência inteligente, retratando situações que são repetidas em todo o 

território brasileiro, transformando a Jovem Pan em uma marca de prestígio e 

sinônimo de rádio que sempre inova. 

Com a inauguração da Jovem Pan Sat, a Jovem Pan FM conquistou o 

país por meio de mais de 53 afiliadas. Atingindo especialmente o público jovem, que 

é seu alvo, com uma programação principalmente profissional, explorando o humor 

irreverente, além de uma programação musical em total sintonia com o que de mais 

avançado existe no mundo atual. 

Formato – 30’’ 

Horário: 6h às 7h30. 

Preço: R$ 9.450,00 por inserção (seg. a sab.) Total R$ 75.600,00 – 40% 

desc. = R$ 45.360,00. 
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Inserções: Todas as terceiras semanas dos meses de fevereiro, março, 

maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2015 terão inserções. 

Total de 8 inserções. 

Tática 4- Links patrocinados 

Será criada uma campanha de Links Patrocinados com diferentes grupos 

de anúncios com o objetivo de direcionar os usuários para o site do BioAdes, 

fazendo com que o público conheça o mais novo lançamento da Ades. 

Período: a campanha vai para o ar em janeiro de 2015 e ficará até 

dezembro de 2015.  

Custos: Serão investidos R$ 9.000,00 reais por mês durante o período de 

um ano, custo total R$ 108.000,00 reais. 
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Palavras-Chaves: 

 BioAdes 

 Ades 

 Guaraná 

 Suco de soja 

 Bebidas para mulheres 

 Sucos Ades 

 Sollys 
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 Mais vitta 

 Energia 

 Sucos saudáveis 

 Sucos refrescantes 

 Bebida à base de soja 

 

8.4 Verbas Definidas 

O valor investido na campanha de lançamento do produto BioAdes será 

de R$ 1.226.069,64 reais, conforme demonstrado na planilha de mídia apresentada 

no item 8.7 deste trabalho. 

8.5 Praças 

As ações serão feitas de forma estratégica em cada praça. Para as ações 

diretas, como o coquetel de lançamento, ações em pontos de vendas, entre outros, 

inicialmente serão planejadas na cidade de São Paulo, como fase teste, sendo 

estendida para outras cidades após aferição dos resultados. 

Para ações em redes sociais, no próprio site da empresa, consideraremos 

o âmbito nacional, por ser de acesso fácil para as demais localidades. Já para ações 

em mídia impressa, radiofônica, e links patrocinados, serão focadas as capitais São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, e a partir da aceitação desses públicos a 

campanha será estendida para outros estados e cidades. 

O objetivo é tornar a marca BioAdes um produto de consumo nacional, 

agregando valor para a marca Ades. 

8.6 Período 

O período planejado para essa campanha é doze meses. O intuito é de 

trabalhar nos primeiros seis meses de forma intensa, investindo de forma estratégica 

nos principais canais de comunicação e dessa maneira criar maior vínculo com o 

público em potencial, conquistando esses consumidores. Os últimos seis meses 
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serão focados na fidelização dos novos consumidores e na consolidação da marca 

BioAdes no mercado de bebidas à base de soja para o público feminino. 
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8.7 Planilha de Mídia 

 

 

Qtd Total Share (%)

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Cons. Final/Trade

108.000,00R$       5%

3.800,00R$            0%

-R$                      0%

-R$                      0%

583.200,00R$       48%

83.520,00R$          7%

75.529,44R$          6%

54.000,00R$          4%

17.298,00R$          1%

105.839,20R$       9%

91.883,00R$          7%

2.000,00R$            0%

36.000,00R$          3%

0%

1473 1226069,64

1

2015

Youtube Nacional -

Meio Mercado Veículo/Local
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outrubro Novembro Dezembro

Links Patrocinados SP/RJ/MG - 1 1 1 1 1 361 1 1 1 1

Revistas Consumidor Final SP/RJ/MG
Claudia/Nova/Boa 

Forma/SuperInteressante
2

11

242

CBN e Jovem Pan

11

Banners Digitais Nacional

Terra Canal Vida e 

Estilo/MdeMulher/Claudia/Boa 

Forma/Claudia 

SuperInteressante

88Jingle de Rádio SP/RJ/MG

1

1200100 100 100100

1

100

Facebook Nacional -

1

Twitter Nacional -

1 2

Site Nacional -

1 1 1 12

Ação Fan Page Facebook SP - 1

1 1 1 1 1 1Assessoria de Imprensa SP Mailing 1 1 1

12

11 11

100 100 100 100 100 100

29

Broadside SP Capital 29 Pontos de Venda

Ação de Demonstração do 

Produto
SP Capital 29 Pontos de Venda

29 29 29

R$

Inserções 1473

1.226.069,64

1

Materiais de PDV SP Capital 29 Pontos de Venda 29 29 29 29

Coquetel de Pré lançamento SP Capital -

Anúncios Facebook SP/RJ/MG - 1 1 1

1

29

1 1 1 1 1 1 361 1

29 29 29 29 29

11

100

29

1

29

50.000,00R$          

15.000,00R$          1%

11 11 11 11 11
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8.8 Planilha Consumidor Final 

 

 

 

 

Ins. Custo Tabela Desconto Custo Negociado Total Negociado CPM

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Consumidor Final

3.000,00R$        0,00% 3.000,00R$             36.000,00R$         -

61.000,00R$      40,00% 36.600,00R$           36.600,00R$         86,52R$       

28.800,00R$      40,00% 17.280,00R$           17.280,00R$         83,93R$       

38.000,00R$      40,00% 22.800,00R$           22.800,00R$         97,97R$       

41.400,00R$      40,00% 24.840,00R$           24.840,00R$         69,31R$       

7.950,00R$        40,00% 4.770,00R$             38.160,00R$         29,05R$       

9.450,00R$        40,00% 5.670,00R$             45.360,00R$         50,97R$       

100,00R$           40,00% 60,00R$                   7.200,00R$           100,00R$     

44,51R$              40,00% 26,71R$                   6.409,44R$           44,51R$       

120,00R$           40,00% 72,00R$                   8.640,00R$           120,00R$     

120,00R$           40,00% 72,00R$                   8.640,00R$           120,00R$     

130,00R$           40,00% 78,00R$                   9.360,00R$           130,00R$     

120,00R$           40,00% 72,00R$                   8.640,00R$           120,00R$     

872 269.929,44R$       

Inserções 872

R$ 269.929,44R$       

10 10 24010 10 10 10

10 1010 10 10

semanal 728 x 90 pixels
Super Banner TOP 

indeterminado
10

10

Banner Portal Boa Forma 7.909.000 semanal 980 x 90 pixels BIG BANNER 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2015

10 10 120

6

55 5

Banner Portal Nova 8.542.360 semanal 980 x 90 pixels BIG BANNER 1010 10 10 10 12010

5 5Rádio CBN 164.204 semanal 30" 06h às 09h 5 5 5

6

8

Rádio Jovem Pan 111.246 semanal 30" 06h às 07h30

10

6

10 10

10

6 6 6 6 6

10 10 10

10

10 10 10 10 10 10 1010 10

8

10

10 12010

10 10 10 1010 10 10 10 10 10

10

Banner Portal 

SuperInteressante
4.678.871 semanal 980 x 90 pixels BIG BANNER 10

10

120

10 10 10 1010 10 10

1204.150.462 semanal 980 x 90 pixels BIG BANNER

Banner Portal Terra Canal 

Vida e Estilo
71.878.750 semanal 728 x 90 pixels

Banner Portal MdeMulher 212.213.000

10
Super Banner TOP 

indeterminado

Banner Portal Claúdia

1

Revista SuperInteressante

Links Patrocinados

11

12

1

1

1

269.929,44

1

872

1- mensal

18,20 x 24,60 cm Página Simples

Grupos de 

Anúncios
-

18,20 x 24,60 cm

Revista Nova mensal232.721

Página Simples

Colocação

Revista Claúdia 423.037 mensal

Revista Boa forma 205.875 mensal 18,20 x 24,60 cm

Página Simples

Veículo
Circulação/Pagev

iews/Audiência
Periodicidade Formato

Junho Julho Agosto

358.369 mensal 18,20 x 24,60 cm Página Simples

1

11

Dezembro

1

1

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

1

Setembro Outubro Novembro

1 1 1 1 11 1 1
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9 PLANO DE PRODUÇÃO 

9.1 Produção Online 

 

9.2 Produção Sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site   Criação de pagina simples                                                         05/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 2.400,00R$                        

Banner Digitais 728 x 90 pixels Super Banner TOP indeterminado 10/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014
400,00R$                           

Banner Digitais 980 x 90 pixels   BIG BANNER 10/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 400,00R$                           

Portal Terra 980 x 90 pixels BIG BANNER 10/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 400,00R$                           

Claudia 980 x 90 pixels BIG BANNER 10/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 400,00R$                           

Nova 980 x 90 pixels BIG BANNER 10/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 400,00R$                           

MdeMulher 980 x 90 pixels  BIG BANNER 10/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 400,00R$                           

SuperInteresante Pagina Simples 18,20 x 24,60 cm 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 760,00R$                           

Links Patrocinados Pagina Simples 18,20 x 24,60 cm 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 760,00R$                           

Anúncios Pagina Simples 18,20 x 24,60 cm 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 760,00R$                           

Facebook Perfil 10/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 20/12/2014 350,00R$                           

Twitter De 27 a 140  caracteres 10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 350,00R$                           

Video 30 segundos 05/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 20/12/2014 5.600,00R$                        

 R$ 13.380,00 TOTAL EM ONLINE

 Valor de Produção Veiculação Oline Descrição Prazo receber Prazo  Validação Arte Final Entrega

Rádio CBN Spot 30' 05/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 20/12/2014 2.500,00R$                        

Rádio Pan Spot 30' 05/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 20/12/2014 2.500,00R$                        

Veiculação Descrição Prazo receber Prazo  Validação Arte Final Entrega

SONORA

 Valor de Produção 
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9.3  Produção Impresso 

 

9.4  Produção Treinamento 

 

9.5 Produção Materiais PDV 

 

Folheto 14,8x10,5 15/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 20/12/2014 560,00R$                           

Brodside
Formato Aberto 52x29.7 Formato fechado 21 x 29.7 Papel  Couche fosco 230g                               Cores 

4,4 Acabamento: laminação fosca frente e/verso,  faca especial, corte/vinco e 2 dobras
10/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 20/12/2014

1.680,00R$                        

Faixa Tamanho 80 x 200 cm Corte especial Impressão  Serigrefa UV digital 15/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 20/12/2014 450,00R$                           

Cartazes
30x42cm, 4,0 cores, Couche Brilho 90g Tamanho Aberto 30.00 x 42.00 cm                             Tamanho 

Fechado 30.00 x 42.00 cm 
10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

450,00R$                           

Wobber
15 x 60cm  PVC  0,6 mm 4,0 cores Corte especial Colagem Especial (faca)  colagem das hastes ao corpo 

no wolder Adesivo próprio para fixação 
10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

460,00R$                           

Cartão de visita  
Formato: 50 x 90 mm Papel: Reciclato Suzano 240g Impressão: 2/0 - Off-set Padrão Cromático: Pantone 

301 CVC Pantone 444 CVC Acabamento: Corte reto
10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

100,00R$                           

Envelope Carta

Formato: aberto - 258 x 273 mm fechado - 228 x 114 mm Papel: Reciclato Suzano 150g Impressão: 2/0 - 

Off-set Padrão Cromático: Pantone 301 CVC Pantone 444 CVC Acabamento: Corte com faca especial 

vinco + colagem -  Fator de redução - 25%.

10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

100,00R$                           

Papel Timbrado Papel Reciclato 90g Tamanho 21x29,7 cm Cor 4,0 (Frente colorido e verso sem impressão 10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 100,00R$                           

Adesivo de chão

Papel: Adesivo Tamanho da arte com sangra: 39,4x26,4cm Tamanho Final: 39x26cm (ou menor conforme 

a faca) Cor: 4x0 (Frente colorida e verso sem impressão) Acabamento incluso: meio corte / corte padrão 

Tamanho Mínimo da Faca: 2x2,5cm

10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

350,00R$                           

Adesivo para Carro Taimanho 30 x10cm  Impressão Silk Material Vinil  10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 1.500,00R$                        

Faixa de Gôndula Tamanho 0,30 x 0,04 Papel Duplex  Corte Especial 10/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 200,00R$                           

5.950,00R$                        

 Valor de Produção Veiculação Descrição Prazo receber Prazo  Validação Arte Final Entrega

TOTAL DE ARTES GRÁFICAS

IMPRESSO

 Valor unitário Quant  Valor Total 

Treinamento/  Humanos
Apresentação do  produto/ conhecimento das vatagnes do  uso  

do  produto
01/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014

3.200,00R$               1 3.200,00R$                   

Telmarketing/  Humanos Conhecimento do produto, substancias e beneficios (estudo) 01/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 5.800,00R$               1 5.800,00R$                   

Promotora

Apresntação do  produto/ conhecimento das vatagnes do  uso  

do  produto / Coonhceimento do produto, substancias e 

beneficios 

01/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

190,00R$                   29 5.510,00R$                   

14.510,00R$               TOTAL DE TREINAMENTO

TREINAMENTO 

 Valor unitário Quant  Valor Total 

Veículo

Veiculos será fornecido por a empresa  Unilever a maraca Ades  

será realizadaaragem para  a retirada da  adesivagem e 

personalização

10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014

75.000,00R$             1 75.000,00R$                

Balcão PDV Cubagem A 1m x l 1m x p 20cm 14 kgs 10/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 2.800,00R$               29 81.200,00R$                

156.200,00R$             

MATERIAIS PDV

TOTAL DE MATERIAIS DE PDV
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9.6  Produção Evento 

 

 

9.7 Consolidado e Valores de Produção 

 

 Valor unitário Quant  Valor Total 

Caneta Produtos ecologico  de bambu com detalhes em prata 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 5,00R$                       50 250,00R$                      

Pen Drive Produto em  mimiatura em forma da embalagem do  Suco. 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 25,00R$                     50 1.250,00R$                   

Boné Modelo 6 gomos 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 9,00R$                       50 450,00R$                      

Sacola Ecológica
Tamanho 48cm larg x 44 cm altura x 12 cm fole lateral  Material: 

Lona algodão   - Alça de algodão cru
10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

15,00R$                     50 750,00R$                      

Espaço Local de requinte, bem localizado e facil acesso 01/11/2014 02/11/2014 03/11/2014 04/11/2014 1.500,00R$               1 1.500,00R$                   

Save the date
Informações que desperte a curiosidade do publicoo  participar 

do evento. 01/10/2014 05/10/2014 06/10/2014 08/10/2014 200,00R$                   1 200,00R$                      

Convite
Garrafa plástica transparente Tamanho 6,40x6,40x21,60                                                                   

Convite no pergaminho tamanho 21,21 x 18,50cm 10g 05/11/2014 10/11/2014 11/11/2014 15/11/2014 200,00R$                   1 200,00R$                      

Empresa de Buffet
Equipe ficará responsavel por toda a parte de alimentação, e 

distribuição  da refeiçã  que será oferecida aos convidados.  08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 90,00R$                     50 4.500,00R$                   

Produtora Responsável por direcionar a equipe e organizar o  evento 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 2.500,00R$               3 7.500,00R$                   

Decoração
Esta será feita com materias reciclaveis e cores alegres que 

lembre energias e esculturas femininas  08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 10.900,00R$             1 10.900,00R$                

DJ
Profissinional que cuidará da parte sonora do  evento com 

musicas ambiente. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 2.000,00R$               1 2.000,00R$                   

Recepcionista 

As recepcionista fiarão responsavel para identificar quem 

chegou ao evento. As promotoras irão  acompanhará lacioecas s 

promotoras ficaram fazendo 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 250,00R$                   10 2.500,00R$                   

Equipe de Segurança
A mesma ficará resposnsavel pela segurança do evento, dando 

conforto aos convidados 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 260,00R$                   15 3.900,00R$                   

Equipe Audio/             Visual
A equipe cuidará do audio e do visual do evento, dando auxilio ao 

dj 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 3.700,00R$               1 3.700,00R$                   

Fotografo
O profissional irá registrar todos os presentes e os momentos 

importantes para o  evento 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 2.800,00R$               2 5.600,00R$                   

Equipe Staf
A  equipe que cuidará para o  dandamento do evento e auxiliará 

a tosos os profissionais envolvidos no evento. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 1.500,00R$               5 7.500,00R$                   

Equipe de Bombeiro
A equipe ficará posta em locais estrategios para auxiliar e zelar a 

segurança de todos. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 5.000,00R$               1 5.000,00R$                   

Equipe de Manutenção
Os profissionais de manutenção serão os reponsaveis por a 

montagem e desmontagem da estrutura   o  evento 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 12.000,00R$             1 12.000,00R$                

 Mestre de Cerimonia
O profissional irá conduzir o  evento com a narração para todos 

os convidados. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014 6.000,00R$               1 6.000,00R$                   

75.700,00R$                TOTAL EVENTO

PRESS KIT

EVENTO DE LANÇAMENTO

TOTAL EM ONLINE 13.380,00R$     

TOTAL EM SONORA 5.000,00R$       

TOTAL DE ARTES GRÁFICAS 5.950,00R$       

TOTAL DE TREINAMENTO 14.510,00R$     

TOTAL DE MATERIAIS DE PDV 156.200,00R$  

TOTAL EVENTO 75.700,00R$     

TOTAL 270.740,00R$  

CONSOLIDADO DE PRODUÇÃO
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9.8  Cronograma e Prazos 

 

 

 

Reunião  de para troca de ideias Exposição  das ideias para discutir a criação  do  produto diante das nessecidades do produto. 02/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 04/04/2014

Reunião  de definições tarefas Separada as tarefas de cada colaborador 04/04/2014 06/04/2014 08/04/2014 11/04/2014

Reunião de verficação  de trabalhos Liberação  de produção  do  produto. 11/04/2014 11/04/2014 13/04/2014 14/04/2014

Montagem da peça modelo Criação  e  Ajustes das peças 14/04/2014 17/04/2014 20/04/2014 21/04/2014

Testes Funcionais e Usabilidade Validação da  peça apresentada 22/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 24/04/2014

Lançamento Apresentação  do  Produto  ao  publico 25/04/2014 25/04/2014 25/04/2014 25/04/2014

Licenças Aprovação  do  produto  diante dos orgãos responsaveis 25/04/2014 27/04/2014 27/05/2014 30/05/2014

Caneta Produtos ecologico  de bambu com detalhes em prata 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

Pen Drive Produto em  mimiatura em forma da embalagem do  Suco. 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

Boné Modelo 6 gomos 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

Sacola Ecológica Tamanho 48cm larg x 44 cm altura x 12 cm fole lateral  Material: Lona algodão   -  Alça de algodão cru 10/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 20/12/2014

Espaço Local de requinte, bem localizado e facil acesso 01/11/2014 02/11/2014 03/11/2014 04/11/2014

Save the date Informações que desperte a curiosidade do publicoo  participar do evento. 01/10/2014 05/10/2014 06/10/2014 08/10/2014

Convite Garrafa plástica transparente Tamanho 6,40x6,40x21,60                                                                   Convite no pergaminho tamanho 21,21 x 18,50cm 10g 05/11/2014 10/11/2014 11/11/2014 15/11/2014

Empresa de Buffet Equipe ficará responsavel por toda a parte de alimentação, e distribuição  da refeiçã  que será oferecida aos convidados.  08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Produtora Responsável por direcionar a equipe e organizar o  evento 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Decoração Esta será feita com materias reciclaveis e cores alegres que lembre energias e esculturas femininas  08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

DJ Profissinional que cuidará da parte sonora do  evento com musicas ambiente. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Equipe Promotora/        recepcionista As recepcionista fiarão responsavel para identificar quem chegou ao evento. As promotoras irão  acompanhará lacioecas s promotoras ficaram fazendo 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Equipe de Segurança A mesma ficará resposnsavel pela segurança do evento, dando conforto aos convidados 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Equipe Audio/             Visual A equipe cuidará do audio e do visual do evento, dando auxilio ao dj 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Fotografo O profissional irá registrar todos os presentes e os momentos importantes para o  evento 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Equipe Staf A  equipe que cuidará para o  dandamento do evento e auxiliará a tosos os profissionais envolvidos no enevdo. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Equipe de Bombeiro A equipe ficará posta em locais estrategios para auxiliar e zelar a segurança de todos. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Equipe de Manutenção Os profissionais de manutenção serão os reponsaveis por a montagem e desmontagem da estrutura   o  evento 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

 Mestre de Cerimonia O profissional irá conduzir o  evento com a narração para todos os convidados. 08/10/2014 13/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Press Kit

Evento de Lançamento

Produção Descrições Prazo receber Prazo  Validação Arte Final Entrega
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10 PLANO DE CRIAÇÃO 

10.1 Fato Principal 

A campanha publicitária para o lançamento do produto BioAdes, torna-se viável a 

partir da mudança de comportamento e hábitos de consumo da mulher brasileira, 

que por sua vez passa a priorizar a forma física e assuntos relacionados ao bem 

estar, estando dispostas a pagar qualquer preço para manter a saúde. Além disso, 

fatores como poder aquisitivo elevado, mudanças no comportamento profissional e 

familiar são relevantes para o lançamento de um produto que une os benefícios da 

soja com a energia do guaraná, sendo um forte aliado para estas mulheres com a 

rotina cada vez mais agitada e atribulada, mas que não abrem mão de cuidar do 

próprio corpo e de sua alimentação. 

10.2 Problema 

Em março de 2013 a marca passou por problemas com sua imagem. Após um 

erro de produção em um de seus lotes com a contaminação de 96 unidades de suco 

de maça por hidróxido de sódio. O caso repercutiu e sua marca passou a ser motivo 

de chacotas, principalmente no âmbito virtual com a criação dos chamados 

“memes”, impactando de forma negativa para sua imagem. 

Desde então a Unilever, responsável pela marca Ades, vem investindo 

estrategicamente para a recuperação da reputação da marca.  

O lançamento de um produto diferenciado para o público potencial da marca, 

visa agregar de forma positiva para recuperação total da imagem. 
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10.3 Público Alvo 

A seguir a tabela com as principais características do publico alvo do produtos 

BioAdes: 

Dados Características 

 
Demográfico 

Mulheres entre 18 e 65 anos com hábitos 
diversos, residentes na cidade de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em sua 
grande maioria possuem Graduação 
Completa. 

 
Socioculturais 

São pessoas com perfil racional, sendo um 
público bem informado e prezam por produtos 
com qualidades e preços acessíveis, mas 
dispostas a pagar preços elevados se assim 
valer a pena.  

 
Econômicos 

Classe econômica A1, A2 e B1, renda mensal 
acima de R$ 3.000,00. 

 
Psicográficos 

Pessoas que buscam novos desafios, 
produtos sofisticados e caros. Suas vidas são 
caracterizadas por variedade. Sempre 
preocupadas com a saúde da família como 
um todo. 

 
Hábitos de compra, uso, consumo, estilo de 
vida 

Consomem produtos saudáveis, acessam 
diariamente a internet, não avaliam o preço 
na hora da decisão de compra e dão 
preferência embalagens ecologicamente 
corretas e com algum diferencial. 

 
Atitudinais 

Esse público é bem informado, escolhem por 
produtos de qualidade e prezam por sua 
independência. 

 

10.4 Concorrente 

O mercado de Bebidas a base de soja teve sua crescente nos últimos anos, 

fato que contribui para o crescimento de concorrentes da marca Ades, pioneira no 

mercado de BBS. Marcas como: Sollys (Nêstle), Putity, Mais Vita (Yoki), Sufresh, 

Tony (Yakult) são os principais concorrentes direto do produto. 

Para o produto BioAdes detectamos um concorrente indireto: o suco a base 

de soja sabor açaí com guaraná da linha Sabores da marca Shefa. O consideramos 

indireto pela composição dos produtos se apresentarem de forma diferenciada tendo 

impacto direto em seus benefícios. Além disso, o produto a ser lançado é para 

consumo exclusivo de mulheres. 
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10.5 Objetivo da campanha 

O objetivo é tornar o produto conhecido, fazendo com que nosso público alvo 

perceba seu principal diferencial: um produto exclusivo para acompanhar a evolução 

da mulher moderna, com os benefícios da soja e a energia do guaraná. Desta forma 

conseguiremos agregar valores a marca Ades, contribuindo de forma significativa 

restabelecer a segurança do consumidor para com a sua imagem, frente ao episodio 

que a manchou em 2013.   

10.6 Tema da Campanha 

Para ressaltar a exclusividade de ser um produto para o publico feminino, o tema 

da campanha que estará acompanhando todas as peças de comunicação será: 

“BioAdes, uma bebida feita para a mulher moderna!”. As peças serão formadas pela 

imagem do produto em evidência para criar uma familiaridade da consumidora. 

10.7 Apelo 

O apelo Central da mensagem publicitária para o consumidor final será 

emocional. Focando os benefícios para a saúde, a disposição para as atividades do 

dia a dia e para a praticidade de transporte da embalagem. 

10.8 Obrigatoriedade 

Todas as peças deverão conter slogan, logomarca, e embalagem sempre em 

evidência. 

10.9 Posicionamentos da marca 

Bebida exclusiva para a mulher moderna, dinâmica e independente. 

10.10 Estratégia de criação 

Para a criação das peças publicitárias serão utilizadas como principais 

componentes figuras como a própria garrafa de BioAdes juntamente coma um 
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personagem feminino exercitando-se ou praticando alguma esporte. O objetivo é 

familiarizar a consumidora com os principais itens desta campanha.  

O intem principal destacado em todas as peças será a garrafa, sempre em 

evidencia e como ponto principal para a divulgação do produto. A ideia é fixar junto à 

consumidora que os principais benefícios da bebida e toda a energia para enfrentar 

sua rotina estão dentro daquela embalagem, que a “transformação” de seu corpo e 

disposição estarão sendo adquiridas após o consumo de forma regular daquela 

bebida.   

Utilizaremos ainda, cores femininas para melhor identificação do público. Cores 

como o rosa, verde claro, tons pasteis, vermelho. Cores que remetam o nosso 

público alvo, mulheres modernas de idades e hábitos variados. 

10.11  Video  

Analisando o histórico de comunicação da marca Ades, podemos constatar 

que a marca possui o hábito de investir de forma estratégica em comunicação para 

midias virtuais, uma vez que, comumente a empressa lança videos exclusivos para 

seu canal no YouTube e para o proprio site, seja para o lançamento de um produto 

ou para consolidar a marca no mercado, não sendo então comum o investimento em 

mídias televisivas. Dessa forma produzimos um video exclusivo para o canal e site 

da empresa que serão divulgados também em Banners digitais disponvéis em sites 

de interesse do público feminimo, público alvo da ação. 

Com uma rotina cada vez mais atarefada e com o tempo cada vez mais 

corrido, as mulheres passam a optar por meios de comunicação mais versáteis, de 

fácil acesso e transporte para se manterem atualizadas. Meios de comunicação 

como a TV passam a serem opções em momentos de lazer e descanso. Logo a 

internet torna-se o canal utilizado de forma rotineira por estas mulheres modernas e 

dinâmicas. 

O video traz uma personagem jovem, cheia de personalidade, moderna e feliz 

com seu corpo, cheia de autoestima. Ela está caminhando por um parque público, 

lugar comumente usado pela consumidora, relatando o quanto é possivel ser feliz 
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com seu corpo, mesmo que ele não esteja dentro das medidas impostas pela 

sociedade. Ela finaliza sua fala apresentando o produto BioAdes, ressaltando o quão 

importante ele se torna para lhe dar a energia necessária para encarar a rotina 

diaria. 

Enquanto ela relato sua experiencia com o produto, são reproduzidas imagens 

com esta jovem degustando o produto. Ela finaliza deixando claro que a bebida já 

faz parte de sua rotina e lança a consumidora o desafio de também introduzir a 

bebida a sua alimentação. O video é finalizado com a bebida em foco, com a jovem 

correndo ao fundo. 

10.12 Slogan 

“BioAdes é soja e muito mais! Uma bebida feita para nós mulheres.” 

10.13 Logo 
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10.14 Comunicação visual da campanha  

 
 

 

10.15 Audio e Spot 

1.Áudio Bio Ades 

Chegou Bio Ades, a combinação perfeita feita para nós mulheres Bio Ades une os 

benefícios da soja com a energia do guaraná traz disposição para as atividades do 

dia a dia além de atenoar os sintomas da menopausa auxiliar no trato digestivo e no 

equilíbrio normal agora que você já conhece os benefícios do Bio Ades adquira o 

seu encontre energia que falava no seu dia. 

Bio Ades é soja e muito mais, uma bebida feita para nós mulheres! 

2.Áudio Bio Ades 

Amiga você já conhece a novidade da ades?  

Não, qual? 
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Bio Ades o novo suco de soja com guaraná, Nossa que ótima combinação a energia 

do guaraná com os benefícios da soja, agora disposição não vai faltar no nosso dia, 

é ades sempre pensando em nosso bem estar. 

Bio Ades é soja e muito mais, uma bebida feita para nós mulheres! 

3. Áudio Bio Ades 

Amiga energia é o que não me falta agora, ah você esta tomando Bio Ades! 

Claro, uma bebida para nós mulheres sempre correndo de um lado para o outro com 

mil coisas para fazer ao mesmo tempo e que além de tudo não descuidamos da 

saúde. 

Gostei de ver, agora eu sempre tenho um Bio Ades na minha bolsa e você? Ah o 

meu esta sempre aqui. 

Bio Ades é soja e muito mais, uma bebida feita para nós mulheres! 

Teaser Bio Ades 

Já pensou em combinar os benefícios da soja com a energia do guaraná! Vem ai 
uma novidade da ades Bio Ades uma bebida para nós mulheres. 
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11 PLANO FINANCEIRO 

 

 

 

12 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RESULTADOS 

Como método de controle e avaliação dos resultados utilizamos a pesquisa 

qualitativa com o público alvo. A pesquisa reuniu um grupo com 10 consumidoras 

enquadradas no perfil do público alvo do produto BioAdes. Elas foram reunidas em 

uma sala de reunião e neste momento foram apresentadas paras estas mulheres 

quatro das principais peças a serem veiculadas. Primeiramente fizemos uma breve 

apresentação do produto, da campanha e seu principal objetivo, desta forma, 

ambientamos as mesmas para melhor opinar sobre as peças apresentadas. 

Com esta reunião criamos um grupo de discussão a onde podemos avaliar de 

maneira objetiva os seguintes pontos principais: 

• Avaliar o impacto e a receptividade da campanha 

• Testar se ela transmite a mensagem pretendida 

Custo total R$

PRODUÇÃO ONLINE 13.380,00R$        

PRODUÇÃO SONORA 5.000,00R$          

PRODUÇÃO ARTES GRÁFICAS 5.950,00R$          

TREINAMENTO 14.510,00R$        

PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE PDV 156.200,00R$      

PRODUÇÃO EVENTO 75.700,00R$        

MÍDIA ONLINE 1.228.069,64R$  

MÍDIA OFF 269.929,44R$      

TOTAL DE INVESTIMENTOS 1.768.739,08R$  

AGENCIA 176.873,91R$      

TOTAL DE INVESTIMENTOS 1.945.612,99R$  
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• Entender quais benefícios emocionais e funcionais ela transmitirá 

• Analisar os elementos de forma e conteúdo da campanha 

• Verificar a adequação da campanha à proposta do produto e da marca. 

 

13 PRÉ-TESTE DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

Dando inicio ao pré-teste da campanha, as seguintes peças foram apresentadas: 

 

Após a discussão chegamos a um denominador comum. E os seguintes pontos 

foram levantados a fim de aperfeiçoar o material apresentado. 

• As participantes não se identificavam com os personagens apresentados 

• As cores apresentadas não condiziam o a ideia proposta 

• As fontes utilizadas não condiziam com a ideia apresentada 

• A forma como a embalagem do produto foi apresentada nas peças não 

satisfaziam as consumidoras 

• A mensagem utilizada não foi facilmente interpretada pelas participantes 
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14 PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

Bioades 

Logo 
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Embalagem  
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Lançamento 

Adesivo de chão e aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Balcão PDV 
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Cartaz  
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Display de prateleira 

 

 

 

 

Aplicação  

 

 

 

 

 



170 

 

Wobler  

 

 

Aplicação  
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Outdoor 
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Mídia de lançamento 

Página Simples 18,20 x 24,60 
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Banner de internet 

Banner internet 980 x 90 pixels BIG BANNER 

 

 

Banner internet 120x240 

 



174 

 

Links Patrocinados 

 

 

 

 

Anuncíos 
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Mídias sociais 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Twitter 
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Site 
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Site 
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Brindes  

Sacola ecologica  

 

Pen Drive 
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Boné 

 

Caneta  
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Uniforme
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Veiculo adesivado 
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EVENTOS PARA O LANÇAMENTO DA BEBIDA BIOADES 

É um evento de relacionamento com a imprensa para a apresentação do novo 

produto da marca AdeS. 

 

Local: São Paulo 

16 de dezembro – montagem 

17 de dezembro – evento 

 

Agenda Prévia 

18h00min às 19h00min – Welcome coffee e Recepção (música ambiente) 

19h00min às 20h00min – Apresentação da Empresa Unilever 

20h00min às 20h20min – Jantar de Gala (música ambiente) 

20h20min às 21h00min – Apresentação do produto BioAdes 

21h00min às 21h30min – Degustação do produto 

21h30min às 22h00min – Coletiva de impressa 

22h00min às 22h30min – Coquetel de Encerramento (música ambiente). 
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Linha criativa 
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Save the Date 
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Convite E-Mail Mkt Convite Impresso + envelope 
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Crachá de identificação do convidado 
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Crachá de identificação do diretoria e staff 
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Banner para a sinalização 

Banner para a sinalização - impressão de lona + locação de estrutura medidas 

0,90 x 1,80 
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Display de Mesa 
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Caneta 
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Brinde do evento 

Benedito sabor Tradicional (chocolate ao leite) 

Apresentação: embalagem box corporativa com cinta personalizada / 

impressão 4 cores 
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Cenografia – Receptivo 
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Cenografia – Plenária 
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Planta baixa do espaço 
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Localização do espaço 
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