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1.0 – INTRODUÇÃO

1.1 - Apresentação da Agência 

Quando se inicia uma nova etapa na vida de uma pessoa é comum que esta 

se aproxime daqueles que se encontram mais próximo dela. Aos poucos, a medida 

que esta nova etapa começa a integrar seu dia-a-dia, também é comum que se 

desenvolva mais laços de amizade e que a identificação com novas pessoas forme 

novos grupos.

Estas palavras resumem um pouco do início da agência OH! Comunicação 

formada por alunos de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Comunicação 

Social do Centro Universitário Padre Anchieta, que atualmente cursam no 5º 

semestre, que através da amizade se uniram para formar um grupo vencedor, tanto 

academicamente quanto no mercado de trabalho.

1.1.1 – Missão

Oferecer os meios necessários para o sucesso de empresas e organizações 

quando estas precisarem de divulgação publicitária.

1.1.2 – Visão

Ser referência de excelência na criação e desenvolvimentos de trabalhos 

publicitários, de marketing e demais planos de comunicação.

1.1.3 - Valores

Respeito aos valores éticos, morais, políticos e religiosos. Ransparência, 

credibilidade, criatividade, e inovação. Garantia às expectativas dos clientes e 

respeito aos seus valores.

1.1.4 – Formação

Atualmente formado por 6 integrantes, a agência conta com o trabalho de:
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Nome: Davi Simão Junior

RA: 0708634

Tel: ( 11 ) 4522-6419

E-mail: davijr81@yahoo.com.br

Nome: Dhian Carlos Thierezi

RA: 0760729

Tel: (11) 7387-5815

E-mail: dhian_20@hotmail.com

Nome: Felipe Pupo

RA: 0868589

Tel: (11) 7317-6698

E-mail: felipepupo9@gmail.com

Nome: Luiz Henrique Vertuan

RA: 0722086

Tel: (11) 8144-5233

E-mail: vertuan@yahoo.com.br

Nome: Renan Martins de Freitas

RA: 0741761

Tel: (11) 4581-2238

E-mail: renan_00mf@hotmail.com

Nome: Wellington Jonny

RA: 0736007

Tel: (11) 8980-9273

E-mail: jaka181@hotmail.com
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1.2 – Cliente

1.2.1 - Histórico

Fundada em outubro de 2008, a Frut’s, a empresa nasceu quando duas irmãs 

do interior de São Paulo, Renata Campos de Toledo Machado, nutricionista por 

formação e naturalista por opção e Adriana Campos de Toledo Machado, formada 

em administração, resolveram colocar em prática suas teorias de vida.

Vindas de uma das mais importantes famílias do interior de São Paulo, elas 

investiram em tecnologia e capacitação profissional para fundarem a Indústria e 

Comércio de Sucos Frut’s Ltda. 

1.2.2 - Razão Social

Indústria e Comércio de Sucos Frut’s Ltda. 

1.2.3 - Missão

Oferecer sucos de qualidade.

1.2.4 – Visão

Estabelecer e conceituar a marca Frut’s com suas linhas. Se tornar uma 

empresa referencial na produção e distribuição de sucos e na linha anti-stress, 

mantendo a imagem da família Toledo Machado de respeito ao consumidor.

1.2.5 – Valores

Melhorias, feed-back constantes e responsabilidade social.

1.2.6 - Localização

Via Anhanguera, km 95, com acesso na Marginal Direita da rodovia, Vinhedo 

São Paulo. CEP: 13.254.965.
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1.2.7 - Estrutura atual do cliente

A empresa conta com amplo e moderno parque industrial. São três máquinas, 

sendo duas para produção de sucos de 1 litro e uma máquina para produção do 

suco de 350 ml. A fábrica tem capacidade de produção média para 5 a 6 mil caixas 

de sucos produzidas por dia. Com uma estocagem de até 25 mil caixas de sucos por 

semana. A estrutura ainda conta também com transportes e logística própria, 

prontos a atender toda grande São Paulo, garantindo a total eficiência e entrega 

imediata de acordo com as necessidades de seus clientes.
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2.0 – BRIEFING

2.1 – O Produto

2.1.1 - Nome e Categoria

A empresa trabalha com três linhas de produtos: 

• Linha Frut’s Natural: suco de fruta.

• Linha sucos anti-oxidante: suco de fruta com propriedades anti-oxidantes

• Linha sabores da terra: suco de fruta com temática regional.

2.1.2 – Histórico

O produto ainda será lançado no mercado, foi desenvolvido de acordo com as 

práticas e teorias de vida das fundadoras da empresa.

2.1.3 - Aparência Física / Embalagem

A embalagem será desenvolvida pela agência.

2.1.4 - Local do uso ou aplicação

Bebida para ser consumida em casa durante as refeições padrões ou em 

situações casuais do dia-a-dia.

2.1.5 – Preço

2.1.5.1 – Preço para distribuidores

• Linha Frut’s Natural: embalagem de 350ml: R$ 0,30; embalagem de 1 litro 

R$ 0,80.

• Linha sucos anti-oxidante: embalagem de 350ml: R$ 0,35; embalagem de 1 

litro R$ 0,90.
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• Linha sabores da terra: ainda sem preço definido, já que não será 

comercializado durante a primeira fase de objetivos de marketing que a empresa 

quer alcançar.

2.1.5.2 – Preço para o consumidor final

• Linha Frut’s Natural: embalagem de 350ml: R$ 0,99; embalagem de 1 litro 

R$ 3,20.

• Linha sucos anti-oxidante: embalagem de 350ml: R$ 1,30; embalagem de 1 

litro R$ 3,60.

• Linha sabores da terra: ainda sem preço definido, já que não será 

comercializado durante a primeira fase de objetivos de marketing que a empresa 

quer alcançar.

2.1.5.3 - Tendências – Aumento, Estabilização, Redução

O produto não apresenta qualquer tendência de alteração de preço.

2.1.6 - Custo X Benefício

O custo benefício é alto pois o mesmo não há nenhum outro produto com as 

características do Frut’s no mercado.

 2.1.7 - Imagem do Produto no Mercado

O produto ainda não está no mercado.

2.1.8 - Formas de uso e consumo

É uma bebida para ser consumida direto da embalagem. 
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2.1.9 - Freqüência de compra e uso

Visto que é um produto alimentício, pode ser consumido todos os dias.

2.1.10 - Diferencial

São os seguintes diferenciais de cada produto:

• Linha Frut’s Natural: linha padrão.

• Linha sucos anti-oxidante: as propriedades anti-oxidantes combatem os 

radicais livres e causam o bem-estar.

• Linha sabores da terra: sabores característicos de cada região.

2.1.11 - Imagem e marca 

A agência será a responsável por criar toda a identidade visual do produto.

2.2 - O produto trabalhado e suas características

•Linha Frut’s Natural: com os seguintes sabores: laranja, limão, morango e 

uva, vendidos embalagens de 1 litro e 350ml, com preços sugeridos ao mercado de 

3,20 e 0,99 respectivamente.

•Linha sucos anti-oxidante: voltado para o consumidor e mistura soluções 

anti-stress, com três sabores, serão vendidos também em embalagens de 1 litro e 

350ml, com valores sugeridos de mercado de 3,60 e 1,30 respectivamente.

2.3 - Força de Vendas

2.3.1 - Número De Vendedores

A equipe de vendas conta com seis funcionários para firmar acordos com os 

pontos-de-venda das cidades para que estes passem a vender o produto.

2.3.2 - Região de Atuação

Estado de São Paulo, sendo três na capital e três no interior.
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2.3.3 - Onde se encontra o produto

Em lanchonetes, supermercados, mercearias e em todos os outros pontos 

tradicionais que a concorrência está presente.

2.4 - Distribuição

2.4.1 – Área coberta pela distribuição

A estrutura atual da empresa pode distribuir o produto por todo o Estado de 

São Paulo.

2.4.2 - Percentual distribuído por região

40% na capital de São Paulo e 60% no litoral e interior.

2.5 - O consumidor, o público-alvo e todos os públicos de interesse

O público-alvo serão as classes ABC, falando a todos, sendo popular, sem 

ser popularesca, precisamos manter um padrão na qualidade da comunicação sem 

ser elitista. Será essencial em nossa comunicação a abordagem nos pontos de 

venda, por ser um produto novo ele precisara de destaque.

2.6 - A concorrência do produto

A empresa enfrenta dois tipos de concorrente: 

• os concorrentes que trabalham segmentos similares ao do Frut’s, como a 

sucos Del Vale, sucos Mais e sucos de soja Ades. 

• os concorrentes que atendem a mesma necessidade que a do Frut’s, no 

caso, matar a sede. As empresas mais significativas desse setor são as empresas 

de refrigerantes, que tem como maiores representantes a Coca-Cola e a Pepsico, e 

os isotônicos, que damos como exemplo o Gatorade.
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2.7 - Os objetivos de marketing do cliente

No começo a empresa irá concentrar suas operações e vendas no Estado de 

São Paulo, pólo da economia nacional.

Assim que estabelecida nesse estado, buscaremos a operação nacional do 

produto.

O objetivo é apenas conquistar clientes, mas fideliza-los.

2.8 - Os objetivos de comunicação

A campanha deve ser realizada para o Estado de São Paulo.

A necessidade com a comunicação será mostrar o produto como uma nova 

alternativa na linha de sucos naturais. Precisamos mostrar o nosso produtos a toda 

família.

O foco deverá ser na linha anti-oxidante, mostrando-o como alternativa de 

saúde e relaxamento. Aqui a comunicação deverá se dirigir para quem busca esse 

tipo de produto.

A linha natural deve ser trabalhada focando a família, mas sempre como um 

complemento a campanha do anti-oxidante.

É necessário que a agência crie toda a identidade visual do produto, bem 

como dar um nome para linha de anti-oxidantes.

2.9 - Conteúdo básico da comunicação

Levar o novo produto ao publico, mostrando os sabores, o diferencial anti-

stress, gostaríamos de uma frase ou palavra marcante que fixe o produto na cabeça 

do consumidor.

2.10 - Os problemas e oportunidades citadas pela empresa

• Problemas: produto novo, forte concorrência.

• Oportunidades: linha anti-oxidante, produção local em crescimento, sabores 

da terra, promoção de lançamento, parcerias com empresa de sorvetes e com 

cooperativas e patrocínio de uma equipe de vôlei profissional.
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2.11 - A verba disponível para a campanha

A empresa disponibilizou para a agência o valor de R$1.000.000,00 para o 

desenvolvimento e veiculação da campanha.
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3.0 - DIAGNÓSTICO DA AGÊNCIA

3.1 - Posicionamento

Uma bebida de sabor e qualidade inigualáveis, que proporciona bem-estar e 

ajuda a combater os radicais livres, demonstrando preocupação com a saúde do 

consumidor.

3.2 - Análise Swot

3.3 – Público-alvo da comunicação

O público-alvo serão as classes A, B e C, sem distinção de gênero ou idade.

3.4 - Definição da área de atuação da comunicação

A comunicação será feita no Estado de São Paulo no período de 01/07/2009 

– 01/07/2010.
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3.5 – Problemas a serem resolvidos

• Fazer com que o consumidor mude de outras marcas para a marca Frut’s.

• Fazer com que o público experimente um produto totalmente novo.

• Posicionar o produto e a marca no mercado.

• A falta de conhecimento por parte do consumidor sobre o que são os 

radicais livres.

 

3.6 - Soluções Encontradas

Respectivamente:

• Mostrar que a marca é de qualidade e possui atrativos para a sua 

experimentação.

• Levar ao conhecimento do consumidor todos os diferenciais do produto.

• Mostrar que o produto está vinculado a diversas ações que incentivam 

hábitos de vida saudável.

• Levar ao conhecimento dos consumidores sobre o caráter da ação anti-

oxidante do produto, bem como explicar o que são radicais livres.

3.7 – Estratégias

A campanha será inicializada no Jóquei Club em São Paulo, local já 

disponibilizado pela empresa sem custo na verba destinada a campanha.

Lá o produto será apresentado a todos os contatos da empresa e será aberta 

ao público.

Nos meios de comunicação tradicional serão veiculadas peças a fim de 

melhor posicionar a marca, sendo mais intensa no início da campanha para a 

fixação do conceito pelo consumidor.

Nos ponto-de-venda haverão materiais publicitários e, esporadicamente, o 

“Espaço Frut’s” nos principais pontos-de-venda.

O Espaço Frut’s estará presente em mais alguns pontos estratégicos, como 

eventos patrocinados e parques de diversão.
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Finalmente, será criado o “Se Caminho Todo Dia”, um folder colecionável que 

o consumidor receberá durante a campanha em sua residência com dicas de saúde 

e bem-estar.

3.8 - Táticas

A intenção é aproximar o cliente com o produto e marca, estando presente 

nos principais locais onde o público-alvo está presente com ações publicitárias.

A mensagem final recebida pelo consumidor através de todos os meios 

selecionados deve fazer com que este domine o posicionamento do produto e ainda 

fidelize-o.
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4.0 – CRIATIVIDADE

4.1 - Tema da campanha

A linha anti-oxidante foi batizada de Frut’s Way. 

O tema da campanha é oferecer o Frut’s como um novo caminho para uma 

vida saudável.

 A razão desta escolha, inspirada no significado literal da palavra way, 

caminho em inglês, é fixar ao produto toda a sua característica saudável.

4.2 - O que a comunicação vai vender e despertar no target

A comunicação vai vender o suco Frut’s como uma nova opção de hábitos de 

vida saudável.

A intenção é despertar no consumidor, apoiando-se no significado da linha 

anti-oxidante, doravante denominada Way, que ele pode mudar seu caminho: 

encontrar uma nova direção, descobrindo para si próprio novo sentido.

4.3 - O conceito da campanha

Será desenvolvida uma campanha de lançamento de produto, por isso tem  o 

objetivo de fazer com que o público conheça o produto e toda a sua proposta.

Ela será desenvolvida focando os diferenciais do produto, os agentes anti-

oxidantes que combatem os radicais livres e as propriedades que causam bem–

estar.

Será destinada para aqueles que já consomem produtos saudáveis e aos 

potencias consumidores mostrando a importância de adotar tais hábitos.

4.4 – Tom e estilo da campanha

A campanha desenvolvida visa mostrar que o Frut’s integra uma vida de 

hábitos saudáveis. A intenção não é só mostrar o suco como um alimento, mas 

mostrar que a marca faz parte do dia-a-dia do consumidor.
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Para tanto, além da mídia tradicional, serão criados diversos materiais de 

apoio que tragam informações e dicas de saúde para o consumidor.

A palavra chave da campanha é integração. Integrar marca e consumidor a 

fim de que ambos caminhem juntos em direção de hábitos de vida mais saudáveis.

4.5 - Diferenciais

O produto possui agentes anti-oxidantes que combatem os radicais livres e 

ainda tem propriedades anti-stress que causam bem-estar.

4.6 - Razão de compra do produto

4.6.1 - Por que o consumidor compra

O consumidor compra um suco de frutas natural em caixinha devido aos 

principais motivos: 

• para saciar a sede.

• para experimentar/ porque gosta do sabor.

• para fugir das opções mais açucaradas como refrigerantes.

• por ter uma embalagem prática, capaz de ser carregada facilmente.

• por ter uma embalagem que conserva as principais propriedades da fruta.

Esses são somente os motivos básicos de compra. O Fruts Way, foco da 

campanha, apresenta outras características, únicas, que incentivam o consumidor a 

escolher o produto. Estas razões de compra estão descritas nos dois próximos itens.

4.6.2 - Razões Emocionais

O produto apóia hábitos de vida saudável, se tornando referência para quem 

se identifica e quer expressar seu modo de pensar e agir.

4.6.3 - Razões Racionais

O produto possui anti-oxidantes que combatem os radicais livres e causa a 

sensação de bem-estar.
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5.0 - AÇÕES E MÍDIA

5.1 - As ações propostas para resolver os problemas de comunicação do 

cliente e para atingir todos os seus públicos

5.1.1 – Fidelizar o cliente

Para fidelizar o cliente, será criada a mala-direta colecionável “Seu Caminho 

Todo Dia”. Trata-se de um folder que o consumidor vai receber em sua casa durante 

os meses de duração da campanha com dicas e matérias sobre saúde e bem-estar. 

O material também contará com material publicitário, com as peças produzidas para 

o produto, dicas do time esportivo patrocinado pelo mesmo e a agenda cultural do 

Frut’s, com os locais aonde serão realizados as ações do “Espaço Frut’s”. 

O mailing list será conseguido nos primeiros dias de operação do “Espaço 

Frut’s”, onde o próprio consumidor poderá se cadastrar para receber o material em 

casa. Qualquer consumidor também poderá se cadastrar no site do produto ou 

enviando uma carta para a Central de Cadastro. Essa ação contribui para reforçar, 

diretamente com o público-alvo o posicionamento do produto.

5.1.2 – A troca de marca e de produto

Para que o cliente troque de marca será criado o “Espaço Frut’s”. Trata-se de 

um estande que será montado nos principais supermercados e parques de diversão 

do Estado de São Paulo e nos eventos patrocinados pela marca. Esses locais foram 

escolhidos por ser o locais de maior circulação do target da campnha.

Nela, o consumidor vai poder degustar o produto, conhecer suas principais 

características e benefícios, aprender sobre a ação dos anti-oxidantes, ter dicas de 

saúde e bem-estar se cadastrar para receber a mala-direta colecionável, poder tirar 

fotos com o time de vôlei patrocinado pela marca e desfrutar de massagens rápidas, 

todo com o acompanhamento de profissionais e agentes da marca.

Graças a essa ação, o público-alvo vai conhecer o produto e suas vantagens 

em comparação ao concorrente, dando embasamento para o consumidor poder 

trocar de marca conscientemente. Isso ainda contribuirá fortemente para o 

posicionamento da marca.
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5.1.3 – Conhecimento sobre os anti-oxidantes

Junto da embalagem, serão acoplados pequenos informativos sobre as 

propriedades anti-oxidantes do produto.

Além disso, a mala-direta colecionável, o “Espaço Frut’s” e as mídias 

tradicionais também trarão conteúdo informativo sobre o que é essa característica 

do produto.

5.1.4 – Posicionamento

Para levar ao conhecimento do consumidor o posicionamento da marca 

“Frut’s” serão utilizadas peças publicitárias nos meios de comunicação tradicionais 

descritos abaixo.

5.2 - Meios e veículos escolhidos e suas justificativas

• Marketing-direto (mala-direta colecionável): Falar diretamente com o público-

alvo.

• Estande em locais estratégicos: Falar diretamente com o público-alvo.

• Televisão: meio massivo, ideal para tornar público a existência do produto.

• Site: para ser usado como principal fonte informações do consumidor sobre 

a marca.

• Jornal: como o público já está predisposto a ler, é uma ótima oportunidade 

de explicar os benefícios do produto.

• Revista: como o público já está predisposto a ler, é uma ótima oportunidade 

de explicar os benefícios do produto e firmar seu posicionamento.

• Material do PDV: a decisão de compra do consumidor acontece no ponto-

de-venda, assim, deve haver materiais que reforcem o produto nesses locais.

• Outdoor: reforça o conceito da campanha.
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5.3 – Formatos

• Marketing-direto (mala-direta colecionável): A4, 2 dobras, couche brilho 150 

gramas, 4 x4 cores).

• Estande em locais estratégicos: espaço de 16 m², móveis customizados, 

piso revestido (*), cobertura (*), uma tela de plasma, dois computadores, staff de 4 

modelos + dois organizadores da agência, aparelho de quick massage + 

massagista. * esses utens podem ou não serem usados dependendo do local.

• Televisão: formato 30’’

• Site: home page.

• Jornal: ¼ de página.

• Revista: 1 página cheia.

• Material do PDV: Cartazes A3, displays e faixas de gôndola.

•Outdoor: 3x9

5.4 - Custos de produção e de veiculação da campanha

Foi disponibilizado pela empresa o valor de R$ 1.000.000,00 que vão cobrir 

os gastos com criação, desenvolvimento, aplicação e manutenção da campanha e 

todas as ações envolvidas durante um ano.

5.5 – Período

A campanha terá um período de um ano. Iniciada no dia 01/07/2009, indo até 

01/07/2010.
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6.0 - CRONOGRAMA DE AÇÕES E DE MÍDIA

6.1 – Cronograma de Atividades

6.2 – Cronograma de Ações e Mídia
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7.0 -TABELA DE CUSTOS

7.1 –Orçamento de Mídia

7.2 – Orçamento de Ações
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8.0 - PEÇAS E AÇÕES DESENVOLVIDAS

8.1 – Lançamento no Jóckei Club – SP

Para o lançamento do produto haverá um grande evento no Jóckey Club de 

São Paulo, onde a campanha e os produtos serão apresentados para o público em 

geral, já que este será aberto ao público, e para os convidados da marca, que 

incluem celebridades, políticos, diretores dos pontos-de-venda e toda a equipe da 

própria empresa.

No evento estará presente o “Espaço Frut’s” (descrito no item 8.2), 

promovendo diversas atividades relacionadas ao produto.

A empresa já reservou o espaço com antecedência para o lançamento, bem 

como todos os gastos com comida e bebida.

8.2 – “Espaço Frut’s”

Para que o cliente troque de marca será criado o “Espaço Frut’s”. Trata-se de 

um estande que será montado nos principais supermercados e parques de diversão 

do Estado de São Paulo e nos eventos patrocinados pela marca. Esses locais foram 

escolhidos por ser o locais de maior circulação do target da campnha.

Nela, o consumidor vai poder degustar o produto, conhecer suas principais 

características e benefícios, aprender sobre a ação dos anti-oxidantes, ter dicas de 

saúde e bem-estar se cadastrar para receber a mala-direta colecionável, poder tirar 

fotos com o time de vôlei patrocinado pela marca e desfrutar de massagens rápidas, 

todo com o acompanhamento de profissionais e agentes da marca.

Graças a essa ação, o público-alvo vai conhecer o produto e suas vantagens 

em comparação ao concorrente, dando embasamento para o consumidor poder 

trocar de marca conscientemente. Isso ainda contribuirá fortemente para o 

posicionamento da marca.

Verba destinada: R$260.000,00.
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8.3 – Mala-direta colecionável “Seu Caminho Todo Dia”

Para fidelizar o cliente, será criada a mala-direta colecionável “Seu Caminho 

Todo Dia”. Trata-se de um folder que o consumidor vai receber em sua casa durante 

os meses de duração da campanha com dicas e matérias sobre saúde e bem-estar. 

O material também contará com material publicitário, com as peças produzidas para 

o produto, dicas do time esportivo patrocinado pelo mesmo e a agenda cultural do 

Frut’s, com os locais aonde serão realizados as ações do “Espaço Frut’s”. 

O mailing list será conseguido nos primeiros dias de operação do “Espaço 

Frut’s”, onde o próprio consumidor poderá se cadastrar para receber o material em 

casa. Qualquer consumidor também poderá se cadastrar no site do produto ou 

enviando uma carta para a Central de Cadastro. Essa ação contribui para reforçar, 

diretamente com o público-alvo o posicionamento do produto.

Verba destinada: 180.000,00.

8.4 – Jornal

Como o público já está predisposto a ler num jornal, este foi o veículo 

escolhido para se anunciar todo o ano, adequando as peças conforme o 

desenvolvimento da campanha, apresentando desde as peças institucionais da 

empresa até aquelas destinadas a explicar a característica anti-oxidante do produto.

Veículo: O Estado de São Paulo

Formato: ¼ de página

Justificativa: Os leitores d’O Estado de São Paulo são atuantes, preparados e bem 

posicionados no mercado de trabalho, representando o principal grupo de 

consumidores do Brasil. O público é prioritariamente adulto, sendo que 85% tem 20 

anos ou mais, 55% dos leitores são mulheres, e 72% fazem parte da classe social 

ABC. 

Inserções: 6

Freqüência: um anúncio a cada 15 dias na edição de domingo.

Período: os três primeiros meses da campanha.

Cobertura: Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 207.057 por dia.
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Custo unitário: R$708,00.

Custo total: R$42.480,00

Custo por mil: R$3,42 por anúncio

Veículo: O Estado de São Paulo

Formato: ¼ de página

Justificativa: Os leitores d’O Estado de São Paulo são atuantes, preparados e bem 

posicionados no mercado de trabalho, representando o principal grupo de 

consumidores do Brasil. O público é prioritariamente adulto, sendo que 85% tem 20 

anos ou mais, 55% dos leitores são mulheres, e 72% fazem parte da classe social 

ABC. 

Inserções: 9

Freqüência: um anúncio por mês na 1ª edição de domingo de cada mês.

Período: do quarto ao décimo segundo mês da campanha.

Cobertura: Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 207.057 por dia.

Custo unitário: R$708,00.

Custo total: R$63.720,00

Custo por mil: R$3,42 por anúncio

Veículo: Folha de São Paulo

Formato: ¼ de página

Justificativa: Os leitores da Folha de São Paulo são atuantes, preparados e bem 

posicionados no mercado de trabalho, representando o principal grupo de 

consumidores do Brasil. O público é prioritariamente adulto, sendo que 76% tem 20 

anos ou mais e 79% fazem parte da classe social ABC. 

Inserções: 6

Freqüência: um anúncio por mês na 3ª edição de domingo de cada mês.

Período: os três primeiros meses da campanha.

Cobertura: Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 207.057 por dia.

Custo unitário: R$708,00.

Custo total: R$42.480,00

Custo por mil: R$3,42 por anúncio
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8.5 - Revista

Nos três primeiros meses os flight’s serão mais intensos. Por isso, será 

anunciado na revista “Época São Paulo” uma peça com o conceito da campanha 

durante o segundo e o terceiro mês. 

Veículo: Época São Paulo

Formato: Uma página cheia.

Justificativa: A revista Época São Paulo tem circulação em todo o Estado de São 

Paulo, e seu público é formado em 74% pelas classes A, B e C, público alvo da 

campanha.

Inserções: 2.

Freqüência: 1 anúncio por mês – sempre na segunda semana de cada mês.

Período: 2º e 3º mês da campanha.

Cobertura: Estado de São Paulo

Alcance (Circulação / Tiragem): em média 113.815 edições por semana.

Custo unitário: R$44.200,00

Custo total: R$88.400,00

Custo por mil: R$2.575,00 a cada anúncio.

8.6 – Outdoor

Impactando os consumidores durante todo o ano, o outdoor mantém viva a 

lembrança da campanha e do produto na mente do consumidor.

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de maior movimento da cidade

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha
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Cobertura: Cidade de São Paulo

Custo unitário: R$2.300,00

Custo total: R$110.400,00

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos de maior movimento da cidade

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha

Cobertura: Cidade de Campinas

Custo unitário: R$1080,00

Custo total: R$51.840,00

Veículo: Cia. Do Outdoor

Formato: 9x3

Justificativa: O outdoor reforça o conceito da campanha, alem de ter um alto impacto 

com o público-alvo.

Inserções: 4 pontos, sendo dois na rodovia Anhanguera e dois na rodovia 

Bandeirantes.

Freqüência: uma quinzena por mês

Período: os 12 da duração da campanha

Cobertura: Cidade de Jundiaí

Custo unitário: R$825,00

Custo total: R$39.600,00

8.7 – TV

Veículo: TV TEM

Programa: Mais Você

Formato: 30’

Justificativa: O público do Mais Você é prioritariamente adulto e das classes ABC. 

No Mercado Paulista, 57% dos telespectadores são mulheres de 18 anos ou mais e 
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82% são das classes AB e C. O programa tem uma audiência média de 8 pontos 

diários e uma participação de 30% nos lares sintonizados do estado em questão. A 

TV TEM foi a emissora escolhida, pois tem a maior cobertura do interior do Estado 

de São Paulo. A inserção em horário matinal incentiva o telespectador a consumir o 

produto durante o café-da-manhã.

Inserções: 104

Freqüência: 2 flights por semana, sendo um a cada terça-feira e um cada quinta-

feira.

Período: os 12 meses de duração da campanha.

Cobertura: Regiões de Jundiaí, Sorocaba e Itu.

Audiência: em média 8 pontos por dia.

Custo unitário: R$241,00.

Custo total: R$25.064,00

Custo por mil: R$0,48 por anúncio

Veículo: TV TEM

Programa: Novela das 21h

Formato: 30’

Justificativa: O público da Novela das 21h é prioritariamente adulto e das classes 

ABC. No mercado paulista, 83% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 80% 

são das classes AB e C. Poucos programas apresentam um alcance tão alto em 

todas as classes sociais como a Novela das 21h, no caso das classes AB, o alcance 

é de 71%. A TV TEM foi a emissora escolhida, pois tem a maior cobertura do interior 

do Estado de São Paulo.

Inserções: 13 

Freqüência: um flight no último intervalo comercial de cada seguna-feira.

Período: os três primeiros meses de campanha.

Cobertura: Regiões de Jundiaí, Sorocaba e Itu.

Audiência: em média 35 pontos por dia.

Custo unitário: R$4.675,00.

Custo total: R$60.775,00

Custo por mil: R$2,59 por anúncio
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8.8 – Ponto-de-venda

Como o “Espaço Frut’s” só estará presente em determinadas épocas do ano, 

é necessário o uso de peças publicitárias para reforçar o conceito do produto no 

ponto de venda.

Serão utilizados cartazes, displays e faixas de gôndola.

8.9 – Web site

O portal Frut’s será criado para que os consumidores tenham um canal direto 

com a empresa.

Nele, o consumidor poderá ter informações sobre a empresa, os benefícios e 

características do produto e dicas de bem-estar. Também será possível o cliente se 

cadastrar para receber a mala-direta colecionável.

8.10 – Embalagem

A embalagem seguirá as últimas tendências em arranjo de cores. No seu 

verso haverá um texto incentivando as pessoas a se cadastrarem no site para 

receber a mala-direta colecionável. 

Junto da embalagem da linha Way ainda será amarrada um pequeno encarte 

com um informativo sobre as propriedades anti-oxidantes do produto.
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9.0 - FEEDBACK DO TRABALHO

9.1 – Avaliação sobre o grupo que fez o papel de seu cliente 

NOTA: 8,5. A empresa teve um bom relacionamento com a empresa, 

atendendo-nos o mais prontamente possível. Apenas perdeu pontos por enviar 

briefings e materiais de apoio que muitas vezes se contradiziam, dificultando o 

trabalho da agência.

9.2 - Avaliação sobre o grupo que fez o papel de sua agência

NOTA: 8,0. Apesar da agência não ter enviado muitos materiais de 

desenvolvimento da campanha, sempre apresentou boas idéias de ações para a 

campanha durante as reuniões tendo um bom relacionamento com a empresa.
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10.0 – ANEXOS

10.1 – Logotipia

10.2 – Peça para jornal
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10.3 – Peça para Revista

10.4 – Peça para Outdoor
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10.5 – Cartaz para ponto-de-venda

10.6 – Peça para faixa de Gôndola
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10.7 – Modelo de página inicial para home page 

          

10.8 – Modelos de embalagem
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