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1.0 - INTRODUÇÃO

“Sempre que as forças do mal tentam dominar a Terra, os cavaleiros de 

Atena surgem para protegê-la e as cortinas de uma nova Guerra Santa se  

abrem”.

A frase descrita acima é o enredo básico da Coleção Os Cavaleiros do 

Zodíaco – The Lost Canvas,  uma coleção de DVD’s que será lançada pela 

Focus/Flashstar Filmes no início do mês de dezembro e que é o tema desse 

trabalho.

Começando pelos primeiros passos da elaboração do briefing, passando 

pela criação das peças até chegar à apresentação para o cliente, o objetivo é 

simular tanto o trabalho realizado pela empresa que contrata um serviço, assim 

como a agência que executa uma campanha publicitária.

Além de elaborar peças publicitárias com criatividade e um planejamento 

de  mídia  com  audácia,  é  essencial  para  o  sucesso  de  uma  campanha  a 

maneira como o projeto é apresentado ao cliente.

Quais os passos a serem seguidos, quem será impactado, aonde será 

veiculado,  quais  as  maneiras  elaboradas  para  assegurar  o  sucesso  da 

campanha,  quais  as  peças  a  serem utilizadas.  Essas  são só  algumas das 

informações  que  devem ser  passadas  e  detalhadas  ao  cliente  na  hora  da 

apresentação do projeto.

De maneira envolvente e sedutora, a informação deve ser passada ao 

cliente de forma que obtenha a sua aprovação e admiração, afinal, o cliente é o 

primeiro a quem a publicidade deve Impressionar e conquistar.
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2.0 - BRIEFING

2.1 - A empresa

A  Focus Filmes foi inaugurada em agosto de 2005, pela iniciativa de 

três sócios apreciadores da arte, que buscaram profissionais com experiência 

no mercado para compor a equipe.

A  qualidade  está  em  primeiro  lugar  para  a  empresa,  desde  seus 

produtos e serviços até o atendimento prestado a clientes e representantes.

Desde que nasceu, o objetivo era ser uma empresa de entretenimento, 

com distribuição de filmes em cinema, vídeo e televisão. Por ser independente, 

optou por alçar um vôo de cada vez, iniciando por home video. Os primeiros 

lançamentos foram Duelo de Campeões e Gritos de Horror, ambos em outubro 

de 2005. Desde então, a Focus têm alcançado excelentes resultados no setor, 

especialmente devido ao alto nível dos títulos como, por exemplo, Fifa Fever, 

Nascidos em Bordéis, The King e Desafiando Limites. Depois de cerca de um 

ano de atuação, a Focus iniciou sua trajetória no mercado de cinema com o 

lançamento do filme Transamérica, em julho de 2006.

A empresa entrou no mercado de animações japonesas em 2007 com 

os  títulos  FullMetal  Alchemist,  Hunter  X  Hunter,  Viewtifull  Joe e  Super 

Campeõs Road to 2002. 

Em 2008, o maior destaque foi para o box do título Akira, sucesso nos 

cinemas de todo ocidente nos anos 90 e pela primeira vez lançado em DVD 

com sua versão original junto com a versão remasterizada. 

Finalmente  em  2009  foi  a  primeira  empresa  a  investir  em  seriados 

japoneses  com  os  títulos  O  Fantástico  Jaspion,  Esquadrão  Relâmpago 

Changeman, Jiraya, o incrível ninja e Ryukendo.

A  Flashstar  Filmes é  um  selo  da  Focus  Filmes,  sendo  uma  das 

empresas dos sócios que se fundiram quando a  Focus Filmes foi  criada. A 

empresa atua no mercado de  home video desde 1994.  Desde esta data a 

Flashstar participa de feiras internacionais, sempre trazendo novidades para o 

mercado nacional.
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São mais de 1500 títulos entre os selos Caarton, Flashback e Flashstar.

Foi a primeira empresa à lançar filmes em DVD no Brasil,  "Era Uma Vez na 

América" em 1998.

Lançou grandes títulos  em DVD tais  como  "Dança com Lobos",  "Eu, 

Cristiane  F",  "Dirty  Dancing","O  Fantasma  do  Futuro",  "O Nome  da  Rosa",  

"Instinto Secreto", "88 Minutos" e "Rambo IV".

A Flashstar está se estruturando para o lançamento no final do ano de 

2009  de  títulos  em  Blu  Ray.  Dependendo  do  sucesso  do  primeiro  box  da 

coleção  em DVD de  “Os  Cavaleiros  do  Zodíaco  –  The Lost  Canvas”,  este 

poderá ser o primeiro título dessa nova mídia com o selo da FlashStar.

2.2 - Situação de mercado da empresa

Foi unindo a tradição e inovação que a empresa Focus/Flashstar Filmes 

se posicionou no mercado. Sempre buscando trazer títulos diversificados, para 

vários públicos e segmentos que muitas vezes são desprezados por outras 

distribuidoras.

Porém, a imagem do selo Focus Filmes com o público-alvo foi diversas 

vezes prejudicado, tanto por nunca ter completado uma coleção de animações 

japonesas (com exceção de  Akira,  que a coleção completa era formada por 

apenas uma caixa), como pela baixa qualidade de imagem do primeiro box da 

coleção  Jiraya,  o  incrível  ninja,  que  apesar  de  contar  com  o  material 

remasterizado japonês, passou por problemas que prejudicaram a qualidade do 

filme.

Para evitar que essa imagem negativa prejudicasse o lançamento d’Os 

Cavaleiros  do  Zodíaco  –  The  Lost  Canvas,  que  já  tem  demonstrado  seu 

potencial  de  vendas  e  interesse  do  público-alvo  logo  que  foi  anunciada  a 

aquisição pela Focus/Flashstar Filmes, a empresa decidiu lançar o titulo com o 

selo da Flashstar Filmes. Outro fator determinante para a escolha deste selo, é 

o histórico dele com a animação em questão, foi a Flashstar Filmes que lançou 

os 4 filmes d’Os Cavaleiros do Zodíaco em VHS em 1994.
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2.3 - Tendências de mercado

Em 2004, a 20th Century Fox lançou uma caixa de DVD’s com os quatro 

filmes da série Alien, todos em discos duplos com toneladas de extras e mais 

um DVD só com extras. Nove discos para apenas quatro filmes. Ao mesmo 

tempo, a Warner Bros. lançou uma edição quádrupla de O Senhor dos Anéis -  

As duas torres.

Esses são sintomas de um mercado que têm crescido muito nos últimos 

anos, o mercado de caixas de coleções de DVD’s. O investimento cada vez 

maior de distribuidores de DVDs nas coleções de quatro, cinco, seis discos 

comprova que há gente apaixonada o suficiente por determinados filmes ou 

séries de TV para lhes dedicar tempo e dinheiro numa quantidade que daria 

para dez ou 12 filmes diferentes.

E não só grandes ícones da industria do entretenimento são alvo do 

mercado. Hoje é possível encontrar caixas temáticas de atores, gêneros, ano 

de exibição e etc. Caixas para todos os tipos de consumidor. 

Esse mercado hoje é uma realidade e não uma aposta, aponta o gerente 

de marketing da divisão de entretenimento caseiro da Fox no Brasil,  Maurício 

Abud.   As caixas começaram a vender bem na internet,  depois as grandes 

redes como Saraiva, Siciliano, Fnac, aderiram.

A  Playarte percebeu  esse  mercado  em  crescimento  quando  decidiu 

investir  na  animação  Os  Cavaleiros  do  Zodíaco.  A  coleção  completa  é 

composta por 39 discos, organizados em 9 caixas lançadas entre 2004 e 2009. 

A paixão pela animação do público brasileiro pela série é notável, sendo que 

alguns  boxes  se  tornaram  verdadeiros  best-seller’s  em  lojas  virtuais  como 

Submarino e Americanas.com.

Vendo o mercado potencial espelhado pela Playarte, a Focus/Flashstar 

Filmes entrou neste mercado buscando uma variação maior de títulos para o 

público-alvo.

Foi  também espelhando o sucesso de vendas da série clássica d’Os 

Cavaleiros  do  Zodíaco  pela  Playarte,  que  a  Focus/Flashstar se  adiantou  e 
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licenciou a série Os Cavaleiros do Zodíaco – The Lost Canvas antes mesmo de 

ela ser lançada no Japão.

2.4 - Perfil do público-alvo

A maior parte dos público-alvo é jovem (média de 19,5 anos), sendo que 

a população de consumidoras é bem representativa, cerca 43,1%. 

O grau de escolaridade acompanha a faixa  etária,  sendo que 47,9% 

possuem nível universitário ou superior. 

Têm  uma  renda  média  familiar  entre  R$1.669,00  a  R$2.804,00,  R$ 

94,3% são solteiros e 87,0% moram com os pais, numa quantidade média 4 

pessoas por família.

O público alvo despende em média 9,3 horas por semana para assistir 

animações japonesas.

Muitos são fanáticos pela atividade, mas ao contrário da sua contraparte 

japonesa, eles são sociáveis e cultivam esse passatempo mais para se divertir 

do  que  utilizá-lo  como escapismo à  pressão  social.  Gostam dos  desenhos 

japoneses  principalmente  pelas  histórias  engraçadas.  Além  disso,  se 

interessam  por  videogames,  internet  e  música  e  gostam  muito  da  cultura 

japonesa. 

2.5 – O produto 

2.5.1 - Descrição

Coleção de DVD’s da animação japonesa Os Cavaleiros do Zodíaco – 

The Lost Canvas contendo 6 episódios em uma BOX (com três caixinhas de 

DVDs  dentro)  e  também  de  forma  avulsa.  Serão  dois  episódios  por  DVD, 

totalizando 3 discos. A coleção será lançada com o selo  Flashstar Filmes, o 

mesmo selo que os 4 filmes d’Os Cavaleiros do Zodíaco em VHS em 1994.
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2.5.2 - Preço

A Box custará R$ 69,90 e os DVD’s individuais custarão R$ 24,90.

2.5.3 - Diferenciais

A animação original japonesa por si só, já apresenta alguns diferenciais 

que merecem destaque. São eles: 

• Animação realizada pelo estúdio japonês TMS Entertaiment, empresa 

do grupo SEGA.

• Alto custo de produção da primeira temporada, estimada em mais de 

US$25.000,00;

• Qualidade de som e imagem superior a da série clássica;

•  Back-ground  sonds  gravados  nos  estúdios  da  Warner  Bros.  nos 

Estados Unidos.

• Tema de abertura gravado pela banda Eurox e tema de encerramento 

gravado pela cantora Maki Ikuno junto da banda Marina Del Rey. 

• Enredo e traço a cargo da desenhista Teshirogi Shiori.

• Os episódios contêm seqüências originais, ou seja, que não estão na 

versão em quadrinhos da obra. 

A versão brasileira também apresenta alguns diferenciais:

•  Música de abertura  cantada por  Rodrigo Rossi,  vocalista  da banda 

Thorn;

•  Tradução  e  adaptação  realizada  por  Marcelo  Del  Greco,  o  mesmo 

editor  da versão em histórias em quadrinhos da obra,  já  em publicação no 

Brasil pela editora JBC. 

• A BOX terá dois brindes: um mini-pôster e um cartão tridimensional.

• A dublagem será realizada nos estúdios Dubrasil, mesmo estúdio que 

ganhou o “Prêmio Yamato de Dublagem” pelo trabalho realizado em parte da 

série clássica da animação Os Cavaleiros do Zodíaco.

• Os próprios fãs escolherão as vozes da versão dublada da animação, 

numa ação inédita de integração da empresa com os consumidores.
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2.5.4 – Posicionamento

Uma coleção de DVD’s que atenda as expectativas dos fãs da animação 

em questão, primando pela qualidade de som e imagem da versão original e da 

versão brasileira contidas no disco. 

2.5.5 - Público alvo 

Fãs de animação e cultura pop japonesa; leitores da obra homônima 

publicado em quadrinhos no Brasil; fãs da série clássica d’Os Cavaleiros do 

Zodíaco  que  tenham  ou  não  já  consumido  a  mesma  em  DVD;  todos 

independente de idade, cor, etnia ou sexo. 

2.5.6 – Sinopse

“Os  Cavaleiros  do  Zodíaco  –  The  Lost  Canvas:  A  Saga  de  Hades” 

retorna  245  anos  na  cronologia  das  aventuras  dos  defensores  de  Athena, 

quando Hades, o imperador do inferno tentou dominar a Terra com seu exército 

de  espectros.  Até  hoje  sabia-se  que  apenas  dois  cavaleiros  de  ouro 

sobreviveram ao feroz combate: Dohko de Libra e Shion de Áries. “The Lost 

Canvas” reconta a história desde o momento em que Alone, o então jovem de 

coração puro possuído pelo Senhor do Mundo dos Mortos, volta-se contra seu 

amigo de infância, Tenma, e passa a comandar os espectros contra as forças 

do Santuário na Grécia.

2.5.7 - Locais de venda e distribuição

O produto será vendido nas principais lojas de home vídeo das principais 

capitais e cidades de todo o Brasil que já vendem os produtos da empresa. O 

produto será distribuído a esses estabelecimentos junto com o pacote mensal 

de filmes que a Focus/Flashstar manda para essas lojas venderem.
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Também  estará  disponível  em  lojas  especializadas  de  animação 

japonesa que se interessarem em vender  o  produto,  distribuindo a estas  a 

partir do pedido das mesmas. 

O produto também estará disponível em lojas virtuais, com entrega para 

todo o território nacional de acordo com a política de cada loja.

2.6 - A concorrência

A única empresa concorrente da  Focus/FlashStar Filmes no segmento 

de comercialização de coleções de home vídeos de animações japonesas no 

Brasil é a  Playarte Pictures que foi a pioneira neste segmento é a líder do 

mercado em vendas e títulos.

Atuando  no  mercado  de  home  vídeo a  mais  de  25  anos,  o  grupo 

comercializa a série clássica d’Os Cavaleiros do Zodíaco desde 2004, sendo 

este o carro chefe das vendas da empresa.

A empresa ainda é a detentora dos direitos de franquias de peso, como 

Naruto,  One  Piece,  Pucca,  ZatchBell,  Digimon  Data  Squad,  MegaMan  NT 

Warrior, Yu Yu Hakushô e Dragon Ball.

Com o sucesso de vendas das primeiras séries japonesas lançadas pela 

Focus Filmes, a  Playarte Pictures começa agora em 2009 a investir também 

nesse  gênero,  com  o  recente  lançamento  de  Kamen  Rider  –  O  Cavaleiro 

Dragão.

A empresa é dona de uma rede de cinemas por todo o Brasil, assim, por 

diversas vezes, já fez sessões  avant premier em salas de cinema dos seus 

principais lançamentos.

A média de preços da Playarte é de R$99,00 para lançamentos de box 

com três  DVD’s  e  R$149,00  para  lançamento  de  box  com cinco  DVD’s.  A 

média  de  preços  para  lançamentos  de  DVD’s  avulsos  é  de  R$39,00, 

independente da quantidade de episódios ou conteúdo de cada disco.

A empresa costuma a participar com freqüência dos maiores eventos de 

cultura pop japonesa do Brasil montando grandes estandes para a venda de 

DVD’s. Nesses eventos, a empresa comercializa seus produtos, excetuando os 

13



lançamentos mais recentes, a preços muito reduzidos, os DVD’s avulsos, por 

exemplo, são vendidos a R$9,90.

Ela está presente também na internet, com um site de vendas próprio 

que faz entrega para todo o Brasil.

Comparando  as  duas  marcas,  podemos  apontar  vantagens  e 

desvantagens para ambos os lados.

No  quesito  preço,  a  Focus/Flashstar filmes  tem  vantagem  sobre  a 

concorrente,  já  que  seus  preços  estão  abaixo  da  média  dos  produtos 

comercializados  pela  Playarte (vide  o  preços  de  lançamento  do  The  Lost 

Canvas).

Porém, a Playarte Pictures apresenta uma estratégia muito mais estreita 

com seus consumidores, tanto por participar de eventos com grande circulação 

do público-alvo, como por realizar eventos em seus cinemas. Outra vantagem 

ainda no relacionamento com o público, é ela ter comercializado por completo a 

maior  parte  de  suas  coleções,  mesmo  que  algumas  dessas  tenham 

apresentado baixas vendas. 

2.7 - Objetivos e Metas

2.7.1 - Empresa

• Objetivo da empresa: gerar vendas

• Metas da empresa: vender R$15.000,00 unidades do produto nos primeiros 

dois meses de varejo.

2.7.2 - Marketing

•  Objetivo de marketing: ganhar participação de mercado no segmento de 

comercialização  de  coleções  de  home  vídeos  de  animações  japonesas  no 

Brasil.
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•  Meta de marketing: ganhar 20% de participação de mercado no segmento 

no período de seis meses.

2.7.3 - Comunicação

• Objetivo de comunicação: levar o lançamento do produto ao conhecimento 

do consumidor, bem como suas características e conteúdo multimídia.

•  Meta de comunicação: fazer com que 75% dos potenciais consumidores 

tomem conhecimento do lançamento do produto.

2.8 - Tom da campanha

A campanha desenvolvida  deve mostrar  a  coleção  Os Cavaleiros do 

Zodíaco – The Lost Canvas como um produto essencial tanto para os fãs da 

série,  como para  os  consumidores  de  produtos  de  animação  japonesa  em 

geral, pela grandiosidade do enredo da história e qualidade da produção.

2.9 - Verba de comunicação

A empresa disponibilizou para a agência o valor de R$30.000,00 para o 

desenvolvimento e veiculação da campanha.

2.10 - Cronograma 

A campanha,  bem como o  leiaute  das  peças  idealizadas  devem ser 

apresentadas para a avaliação do cliente dia 21 de outubro de 2009.

Todo o material deve ser produzido até o dia 26 de outubro para revisão 

final do cliente.

A  campanha  de  lançamento  do  produto  deverá  iniciar  dia  01  de 

novembro de 2009.

O lançamento do produto ocorrerá no dia 9 de dezembro de 2009.

15



O término da campanha de lançamento  deverá  ocorrer  até  o  fim de 

janeiro de 2010. 
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3.0 - CAMPANHA

3.1 - Objetivos da comunicação

3.1.1 - Gerar Vendas

Visto  que  uma  das  metas  do  cliente  é  alcançar  uma  marca  de 

R$15.000,00 unidades vendidas do produto nos primeiros dois meses que o 

produto  estiver  no  mercado,  o  primeiro  objetivo  das  peças  publicitárias  é 

estimular o público-alvo a comprar o produto.

3.1.2 - Levar a história ao conhecimento do público

Segundo o  briefing,  a  história  contada  nos  episódios  da  coleção  em 

questão, não são de conhecimento de todo o potencial público, já que se trata 

de uma história totalmente nova daquela já comercializada pela concorrente. 

Assim sendo, as peças publicitárias devem despertar curiosidade do público-

alvo sobre o conteúdo dos DVD’s.

3.1.3 - Ressaltar a qualidade de som e imagem do DVD

Devido a imagem de descaso quanto a qualidade de seus produtos que 

a  Focus/Flashstar  Filmes recebeu  com  seus  últimos  lançamentos,  será 

necessário ressaltar ao público-alvo a garantia de uma excelente qualidade de 

som e imagem nos DVD’s.

3.2 - Tema da campanha

As peças criadas foram baseadas no enredo da história comercializada 

nos DVD’s, Elas devem despertar o interesse pela história e pelo produto a ser 

adquirido.
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3.3 - Posicionamento

O consumidor  deve  ver  o  produto como uma coleção de DVD’s  que 

atenda  as  expectativas  dos  fãs  da  animação  em  questão,  primando  pela 

qualidade de som e imagem da versão original e da versão brasileira contidas 

no disco.

3.4 - Público-alvo da comunicação

As  peças  focam  atingir  o  público-alvo  descrito  pelo  cliente:  fãs  de 

animação e cultura pop japonesa; leitores da obra homônima publicado em 

quadrinhos no Brasil;  fãs da série clássica d’Os Cavaleiros do Zodíaco  que 

tenham ou não já consumido a mesma em DVD; todos independente de idade, 

cor, etnia ou sexo. 

3.5 - Ações

Para  que  o  produto  tenha  uma  boa  penetração  de  mercado,  a 

Focus/Flashstar Filmes deverá participar de eventos de cultura pop japonesa 

nos meses de campanha.

Entre novembro e janeiro,  acontecerão três eventos.  Segue abaixo  o 

detalhamento dos mesmos e os detalhes das ações previstas em cada um 

deles.

• Anime Fantasy 2009. Período: 31 de outubro de 2009 – 01 novembro 

de 2009. Média de quatro mil visitantes por dia. Evento temático “Turma da 

Mônica Jovem”. Realização Yamato Corporation.

O Anime Fantasy é o único evento temático do Brasil. Iniciou em 2004 

com  o  tema  “Os  Cavaleiros  do  Zodíaco”.  O  evento  conta  com  show’s, 

estandes, workshop’s, campeonato de games, ilustrações, roteiro entre outros.

A ação consiste em espalhar display’s, flyers e take-one nos estandes 

dos  futuros  pontos  de  venda  do  produto.  Um  cartaz  em  lona  no  formato 
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1,90x2,75 metros deverá ser colocado próximo á área destinada aos estandes 

do evento.

•  Ressaca Friends 2009.  Período: 18 de dezembro de 2009 – 20 de 

dezembro de 2009. Média de 10 mil visitantes por dia. Evento multitemático. 

Realização Yamato Corporation.

O Ressaca Friends é um evento num formato próximo do Anime Friends, 

maior  evento  de  cultura  pop  japonesa  das  Américas.  O  evento  conta  com 

show’s, estandes, workshop’s, campeonato de games, ilustrações, roteiro entre 

outros.

O evento acontece uma semana depois do lançamento do produto no 

mercado.  Assim  sendo,  a  Focus/Flashstar  deve  contar  com  um  estande 

exclusivo para a venda do produto. No estande, modelos e profissionais do 

ramo devem, além de fazer a  venda,  dar informações sobre o produto e o 

conteúdo dos DVD’s.  Outros  produtos  da  empresa podem ser  vendidos no 

estande, mas a coleção “Os Cavaleiros do Zodíaco – The Lost Canvas” deverá 

contar com um espaço exclusivo.

O cartaz em lona gigante deverá ser posicionado próximo ao estande da 

empresa.

• Anime Dreams 2010. Período: 14 de janeiro de 2010 – 17 de janeiro 

de 2010. Média de 30 mil visitantes por dia. Evento multitemático. Realização 

Yamato Corporation.

O Anime Dreams é o evento que inicia o circuito de eventos da Yamato 

Corporation  ao  longo  do  ano.  É  o  segundo  maior  evento  de  cultura  pop 

japonesa do Estado de São Paulo.

Nesse evento  será  incluído,  além do estande no mesmo formato  do 

usado no Ressaca Friends, uma palestra com os principais dubladores da série 

em um dos palcos do evento. Isso mostra o comprometimento da empresa com 

os fãs da série, além de este ser incluído com um mini-evento dentro do Anime 

Dreams.

O cartaz em lona gigante deverá ser posicionado próximo ao estande da 

empresa.
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3.6 - Meios e veículos

Segue  abaixo  os  meios  e  veículos  escolhidos,  bem  como  o 

detalhamento das peças que integrarão a campanha.

3.6.1 - Revista

•  Os Cavaleiros do Zodíaco – The Lost Canvas: A Saga de Hades. 

Editora  JBC.  Bimestral.  Publicação  nas  edições  de  novembro  e  janeiro. 

Anúncio formato 13,7x20. Colorido 4x4.

Esta  é  a  história  em  quadrinhos  homônima  do  título  da  coleção 

comercializada pela Focus/Flashstar, assim sendo, todo público já interessado 

no tema lêem a revista. As peças aqui veiculadas devem aguçar o desejo pelo 

conteúdo do DVD, tendo como tema o enredo da história e os benefícios do 

produto.

Serão veiculados anúncios em todas as edições publicadas durante a 

campanha.

•  Hunter X Hunter.  Editora JBC. Mensal.  Publicação nas edições de 

novembro, dezembro e janeiro. Anúncio formato 13,7x20. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “Hunter  X  Hunter”  é  uma  das  histórias  em 

quadrinhos japonesa com foco no público masculino mais vendidas do Brasil, 

com uma tiragem de 30.000 exemplares por mês. 

Serão veiculados anúncios em todas as edições publicadas durante a 

campanha.

• FullMetal Alchemist. Editora JBC. Mensal. Publicação nas edições de 

novembro, dezembro e janeiro. Anúncio formato 11,4x17,7. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “FullMetal  Alchemist”  é  uma  das  histórias  em 
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quadrinhos japonesa com foco tanto  no  público  masculino  e  feminino  mais 

vendidas do Brasil, com uma tiragem de 30.000 exemplares por mês. 

Serão veiculados anúncios em todas as edições publicadas durante a 

campanha.

• Negima. Editora JBC. Mensal. Publicação nas edições de novembro e 

dezembro. Anúncio formato 11,4x17,7. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “Negima”  é  uma  das  histórias  em  quadrinhos 

japonesa com foco no público  feminino  mais  vendidas do  Brasil,  com uma 

tiragem de 30.000 exemplares por mês.

Serão veiculados anúncios em todas as edições publicadas durante a 

campanha.

• Naruto. Editora Panini. Mensal. Publicação nas edições de novembro e 

dezembro. Encarte formato folder 10x40 com três dobras. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados público-alvo. “Naruto” é a história em quadrinhos japonesa mais 

vendida do Brasil, com uma tiragem de 50.000 exemplares por mês.

A  editora  Panini  não  veicula  propagandas  em  seus  mangas,  assim 

sendo, o meio alternativo e incluir um encarte em formato folder que aguce a 

curiosidade dos potenciais consumidores pela história dos DVD’s, bem como 

descrevam o conteúdo e benefícios do produto.

Os encartes serão veiculados um mês antes e no mês de lançamento do 

produto. Não será incluído encarte no mês de janeiro pois o formato escolhido 

pode cansar o leitor se este for muito exposto a ele, já que não se trata de uma 

forma padrão de anúncio no veículo escolhido.

• Bleach. Editora Panini. Mensal. Publicação nas edições de novembro 

e dezembro. Encarte formato folder 10x40 com três dobras. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “Bleach”  é  uma  das  histórias  em  quadrinhos 

japonesa com foco no público masculino mais vendidas do Brasil, com uma 

tiragem de mais de 35.000 exemplares por mês.
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A  editora  Panini  não  veicula  propagandas  em  seus  mangas,  assim 

sendo, o meio alternativo e incluir um encarte em formato folder que aguce a 

curiosidade dos potenciais consumidores pela história dos DVD’s, bem como 

descrevam o conteúdo e benefícios do produto.

Os encartes serão veiculados um mês antes e no mês de lançamento do 

produto. Não será incluído encarte no mês de janeiro pois o formato escolhido 

pode cansar o leitor se este for muito exposto a ele, já que não se trata de uma 

forma padrão de anúncio no veículo escolhido.

•  Marmelade Boy. Editora Panini. Mensal. Publicação nas edições de 

novembro e dezembro. Encarte formato folder 10x40 com três dobras. Colorido 

4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “Marmelade  Boy”  é  uma  das  histórias  em 

quadrinhos japonesa com foco no público feminino mais vendidas do Brasil, 

com uma tiragem de mais de 35.000 exemplares por mês.

A  editora  Panini  não  veicula  propagandas  em  seus  mangas,  assim 

sendo, o meio alternativo e incluir um encarte em formato folder que aguce a 

curiosidade dos potenciais consumidores pela história dos DVD’s, bem como 

descrevam o conteúdo e benefícios do produto.

Os encartes serão veiculados um mês antes e no mês de lançamento do 

produto. Não será incluído encarte no mês de janeiro pois o formato escolhido 

pode cansar o leitor se este for muito exposto a ele, já que não se trata de uma 

forma padrão de anúncio no veículo escolhido.

•  Claymore.  Editora  Panini.  Bimestral.  Publicação  na  edição  de 

dezembro. Encarte formato folder 10x40 com três dobras. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “Claymore”  é  uma  das  histórias  em  quadrinhos 

japonesa com foco no público adulto mais vendidas do Brasil, com uma tiragem 

de mais de 35.000 exemplares por mês.

A  editora  Panini  não  veicula  propagandas  em  seus  mangas,  assim 

sendo, o meio alternativo e incluir um encarte em formato folder que aguce a 
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curiosidade dos potenciais consumidores pela história dos DVD’s, bem como 

descrevam o conteúdo e benefícios do produto.

Serão veiculados anúncios em todas as edições publicadas durante a 

campanha.

• Bersek. Editora Panini. Mensal. Publicação nas edições de novembro 

e dezembro. Encarte formato folder 10x40 com três dobras. Colorido 4x4.

Todo  leitor  de  histórias  em  quadrinhos  japonesas  (mangas)  são 

considerados  público-alvo.  “Bersek”  é  uma  das  histórias  em  quadrinhos 

japonesa com foco no público adulto mais vendidas do Brasil, com uma tiragem 

de mais de 35.000 exemplares por mês.

A  editora  Panini  não  veicula  propagandas  em  seus  mangas,  assim 

sendo, o meio alternativo e incluir um encarte em formato folder que aguce a 

curiosidade dos potenciais consumidores pela história dos DVD’s, bem como 

descrevam o conteúdo e benefícios do produto.

Os encartes serão veiculados um mês antes e no mês de lançamento do 

produto. Não será incluído encarte no mês de janeiro pois o formato escolhido 

pode cansar o leitor se este for muito exposto a ele, já que não se trata de uma 

forma padrão de anúncio no veículo escolhido.

• Turma da Mônica Jovem. Editora Panini – Editora Maurício de Souza. 

Mensal.  Publicação nas edições de novembro e dezembro. Encarte formato 

folder 10x40 com três dobras. Colorido 4x4.

Esta revista atinge grande parte dos leitores fãs de animação e cultura 

pop japonesa, por ter um formato semelhante aos das histórias em quadrinhos 

japonesa. “Turma da Mônica Jovem” é a história em quadrinhos mais vendida 

do Brasil, com uma tiragem de mais de 150.000 exemplares por mês.

A editora Panini não veicula propagandas em seus mangas (apesar de 

nacional,  a  revista  sai  com o  selo  “Planet  Manga”,  selo  de  publicação dos 

mangás da editora), assim sendo, o meio alternativo e incluir um encarte em 

formato  folder  que  aguce  a  curiosidade  dos  potenciais  consumidores  pela 

história dos DVD’s, bem como descrevam o conteúdo e benefícios do produto.

Os encartes serão veiculados um mês antes e no mês de lançamento do 

produto. Não será incluído encarte no mês de janeiro, pois o formato escolhido 
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pode cansar o leitor se este for muito exposto a ele, já que não se trata de uma 

forma padrão de anúncio no veículo escolhido.

3.6.2 - Pontos de Venda

A decisão do consumidor é tomada no ponto de venda, por isso, serão 

incluídas peças publicitárias nesses locais a fim de estimular o interesse do 

consumidor pelo produto.

• Take-one no formato marcadores de página. Formato 7,5x15.

Nos  balcões  dos  pontos  de  venda (incluindo aqueles  localizados em 

eventos de cultura pop japonesa), estarão disponíveis aos consumidores, que 

comprem ou não o produto, marcadores de página para que este pegue se 

desejar. 

A  frente  contará  com uma ilustração  da animação Os  Cavaleiros  do 

Zodáico  –  The  Lost  Canvas.  O  verso  contará  com  explicações  sobre  as 

características e benefícios do produto. 

Serão  seis  modelos  de  frente,  dando  a  peça  a  característica 

colecionável.  Esta  característica  da  peça  permite  ao  consumidor  guardar  a 

propaganda espontaneamente, sendo atingido por ela infinitas vezes enquanto 

guarda-la.

• Cartazes – Formato A3.

Serão colocados nos pontos-de-venda cartazes com temática voltada ao 

enredo da animação para estimular o interesse do consumidor pela história e 

pelo produto.

3.6.3 - Internet

• Hot Site

Será criado um hot site com conteúdo exclusivo sobre o produto. Os 

internautas poderão conhecer as características do produto, seus benefícios, 

os brindes, preço e indicações de locais de pontos-de-venda.
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O site ainda conterá com informações sobre a história,  personagens, 

repercussão  no  Japão,  detalhes  sobre  a  versão  brasileira,  adaptação, 

dublagem, entre outras matérias.

• Banner eletrônico: formato 500 x 200

Serão anunciados banners eletrônicos nos principais sites que cultuam a 

cultura pop japonesa:

• CavZodiaco.com.br: o site oficial da série no Brasil. O site conta com 

notícias, fã-clube e conteúdo exclusivo.

• AnimePro.com.br: um dos sites mais visitados por fãs de cultura pop 

japonesa. O conteúdo conta com notícias e matérias.

•  JBOX.com.br:  um dos  sites  mais  visitados  por  fãs  de  cultura  pop 

japonesa. O conteúdo conta com notícias, entrevistas e matérias.

•  OHAYO.com.br:  um dos sites mais visitados por fãs de cultura pop 

japonesa. O conteúdo conta com notícias, entrevistas e matérias.

3.6.4 - Outdoor

Formato 9x3. Freqüência:  segunda quinzena de dezembro de 2009 e 

segunda quinzena de janeiro de 2010.

O  outdoor  será  posicionado  na  avenida  Regente  Feijó,  próximo  ao 

número 1600, um ponto em frente a Universidade Cruzeiro do Sul, local onde 

será realizado os eventos Ressaca Friends 2009 e Anime Dreams 2010. 

A circulação de fãs de animação japonesa durante esses eventos nesse 

local aumenta muito. Somado ao efeito de grande impacto do formato da peça 

e as longas filas que caracterizam o evento, o público-alvo será praticamente 

recepcionado pela peça quando chegar ao evento.
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