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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Uma formiga vive em média dois meses, nesse tempo ela cresce, se alimenta e 

dedica  sua  vida  a  agradecer  aqueles  que  tornaram  seu  desenvolvimento  possível. 

Dificilmente pensamos em um espaço de tempo tão curto como, e tão pouco como uma 

formiga faz diferença para uma comunidade tão grande como é um formigueiro. Mas 

esse  formigueiro  só  é  grande  devido  a  importância  do  trabalho  em grupo que  elas 

desempenham todos os dias.

É  com  esse  espírito  de  união  que  apresentamos  esse  trabalho  ao  Centro 

Universitário Padre Anchieta.

A proposta foi traçar toda a estratégia e campanha de lançamento de um novo 

produto, escolhido pelos alunos, que teria como fim a arrecadação de fundos para o 

Grupo em Apoio a Criança com Câncer, o GRENDACC.

A instituição necessita arrecadar fundos para realizar a construção de uma ala 

onde  os  pacientes  possam  ficar  em  tempo  integral,  sem  a  necessidade  de 

encaminhamentos para outros hospitais em caso de cirurgia ou internação.

Desde o início nossa maior preocupação foi a de desenvolver um produto que 

vendesse muito, para que houvesse um grande retorno financeiro para o GRENDACC. 

Assim, nossa proposta é a do lançamento de uma linha de sandálias-de-dedo, chinelos 

do tipo Havaianas, já que é um produto comoditty que atinge quase 100% de todo o 

universo consumidor.

Como o mercado desse produto é tão grande quanto a concorrência que há para 

enfrentar,  acreditamos  que  é  necessário  uma  investida  comunicacional  de  grandes 

proporções para que o produto se consolide no mercado rapidamente.

Por isso, após a criação de um produto diferente dos já existentes no varejo e a 

formação de uma equipe de alto nível, o fator principal para alavancar as vendas é, sem 

dúvidas, a campanha publicitária empregada.

Esperamos que esse projeto seja de grande proveito para a instituição e que gere 

aos  seus  colaboradores  o  mesmo  entusiasmo  de  vitória  que  causou  a  nossa  equipe 

durante o seu desenvolvimento.
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

2.1 – Nome

Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC

2.2 - Histórico, origem e tempo de mercado

O Grupo em Defesa da Criança com Cancer - GRENDACC- é uma entidade 

filantrópica,  na  modalidade  de  associação  civil,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em 

18/07/1995. Surgiu quando um grupo de pessoas sensibilizadas  com as dificuldades 

vividas pelas crianças portadoras de câncer residentes em Jundiaí e região, resolveu se 

unir para garantir que o tratamento da doença pudesse ser feito sem sair da cidade.

2.3 - Missão

Oferecer os meios necessários para que o tratamento de crianças e adolescentes 

com câncer e problemas hematológicos seja o mais eficiente possível,  objetivando a 

cura  dos  pacientes  e  a  busca  da  satisfação  de  maneira  coerente  com  os  valores 

organizacionais.

2.4 - Visão

Ser referência de excelência nacional no tratamento de crianças e adolescentes 

com problemas relacionados ao câncer e hematológicos.

2.5 - Valores

Compromisso  com  a  vida.  Respeito  aos  valores  éticos,  morais,  políticos, 

religiosos e demais requisitos. Transparência,  credibilidade e responsabilidade social. 

Garantia de atendimento às expectativas dos clientes.

2.6 – Porte

Tamanho: oito mil metros quadrados
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2.7 - Localização geográfica e filiais

Avenida  Manoel  Idelbrando  Archer  de  Castilho,  300,  Parque  da  Represa, 

Jundiaí-SP Cep: 13214-510

Filiais: Não há filiais

Área de atuação geográfica : Estado de São PAulo

2.8 - Atividades e principais produtos e serviços

Atendimento integrado a crianças e adolescentes e suas familias através de uma 

equipe transdisciplinar composta de serviço social, nutrição, recreação (brinquedoteca), 

apoio escolar, psicologia, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, além 

de  atendimento  médico  ambulatorial.  É  fornecido  ainda  complementação  alimentar, 

transporte,  vestuário,  medicamentos  e  exames  específicos,  segundo  a  necessidade 

familiar.

Em  busca  da  realização  desse  projeto,  a  instituição  conta  com  o  apoio  de 

voluntários,  com a  venda  de  produtos  institucionais  (camisetas,  canecas,  mascote  e 

cartões), com a ajuda de empresas, com o serviços de call center e com a criação de 

campanhas,  junto a estabelecimentos comerciais  e com a simples  doação de pessoas 

físicas.

Públicos alvos: crianças e adolescentes de zero a19 anos

2.9 - Estrutura organizacional geral

Instalado em um terreno de oito mil metros quadrados, no Parque da Represa, 

em Jundiaí,  o lnstituto de Clínicas Pediátricas Bolívar Risso – hospital  do Grendacc 

(Grupo em Defesa da Criança com Câncer) atende atualmente, cerca de 340 crianças e 

adolescentes portadores de câncer e de doenças hematológicas crônicas.

São pacientes de zero a 19 anos, encaminhados pelo SUS das cidades de Jundiaí, 

Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Itatiba, Itupeva, Louveira, Jarinu, Cabreúva e 

Morungaba, além de outros 33 municípios da região e daqueles que possuem planos de 

saúde conveniados.  Os  pacientes  recebem atendimento  na  Unidade  Ambulatorial  de 

dois mil metros quadrados de área, que corresponde a uma das fases do projeto.
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Essa primeira ala, resultado de um investimento de R$ 2 milhões, corresponde à 

fase Ambulatorial do Instituto, na qual estão em pleno funcionamento o Hospital-Dia e 

os  atendimentos  de  pediatria,  oncologia  e  hematológica,  ortopedia,  oncologia, 

odontologia,  psicologia,  fonoaudiologia,  pronto-atendimento,  nutrição,  serviço social, 

laboratório,  fisioterapia,  hidroterapia,  brinquedoteca,  apoio  pedagógico  e  unidade  de 

quimioterapia.

2.10 - Principais objetivos empresariais (médio e longo prazo)

Promover a adequação da atual estrutura, para que a instituição possa garantir 

atendimento integral aos pacientes, não havendo mais a necessidade de encaminhá-los a 

outros hospitais seja para internação ou realização de cirurgias.

2.11 - Principais razões para a empresa lançar um produto

A instituição necessita arrecadar fundos para realizar a construção de uma ala 

onde  os  pacientes  possam  ficar  em  tempo  integral,  sem  a  necessidade  de 

encaminhamentos para outros hospitais em caso de cirurgia ou internação.
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3. CONCEITO DO PRODUTO

3.1 - Descrição do Produto

O produto  que pretendemos  lançar  consiste  numa linha  de sandálias-de-dedo 

convencionais, com solado e tiras feitas de borracha.

Buscando trazer consigo todo o apelo institucional da empresa, toda a linha terá 

estampado  em  seu  solado  desenhos  das  próprias  crianças  que  recebem  tratamento. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, a tira terá estampado o canguru mascote da empresa.

Serão desenvolvidos modelos unissex com solado baixo, nas numerações que 

variam de 34 até 44, inicialmente com as cores azul e preto, já que são essas as cores 

que mais atendem as preferências da maioria dos consumidores.

O material contará com borracha de primeira qualidade, a mesma utilizada pelos 

fabricantes líderes no segmento.

3.2 – Diferenciais

A linha  de  sandálias  GRENDACC, por  se  tratar  de  um produto socialmente 

responsável,  oferece  ao  consumidor  a  sensação  de  que  ele  participa  no  processo  e 

melhoria  das  condições  de  vida  dos  necessitados,  sem  abrir  mão  do  conforto  e 

durabilidade de uma sandália que segue todas as tendências de moda. A estampa do 

produto é única no mercado, pois é a arte, o sentimento, a inocência de uma criança que 

forma a essência da sandália.

3.3 - Estratégias de marca

As  sandálias  GRENDACC  deverão  carregar  o  mesmo  nome  e  logotipo  do 

GRENDACC, a fim de carregar consigo o mesmo apelo institucional da empresa.

Nesse caso, a instituição GRENDACC, é a marca-mãe e a sandália é um produto 

contido  nessa  marca.  A  intenção  é  que  toda  a  excelência,  tradição  e  qualidade  da 

instituição GRENDACC seja refletida neste produto.
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3.4 – Posicionamento

Um produto com design que segue as principais  tendências  da moda,  com a 

qualidade exigida pelos consumidores (conforto e durabilidade) e que carrega consigo 

toda a causa social presente na marca GRENDACC.

3.5 - Público-alvo

Visto que o produto é  um produto que pode ser  usado por  qualquer  pessoa, 

independente  da  idade,  gênero  ou  classe  social,  por  isso,  a  linha  deve  apresentar 

modelos que abrangem todo o potencial mercado consumidor.

Porém, a estratégia de marketing deve se voltada para homens e mulheres de 15 

a 60 anos, residentes na cidade de Jundiaí, independente da etnia ou classe social, pois 

esse é o público que mais usam sandálias de dedo em lugares públicos, favorecendo 

assim o marketing viral, ou seja a campanha boca-a-boca, onde um fato, no caso, o fato 

da pessoa estar usando o produto, gera toda a troca de informações.

As  sandálias-de-dedo  é  um  produto  bastante  utilizado,  exatamente  por  ser 

comoditty,  ou  seja,  um  produto  de  pouca  variação  uniforme,  de  qualidade  pouco 

variável,  produzido  em  grande  quantidade  e  de  preço  acessível  a  grande  massa 

consumidora.

Assim sendo, é necessário provocar um desejo diferenciado dos produtos que já 

estão no mercado.

O  primeiro  passo  é  se  destacar  no  quesito  design  e  moda.  Nosso  maior 

diferencial  nesse  quesito  é  a  proposta  dos  desenhos  das  estampas  realizados  no 

mercado, que é único no mercado.

Outro fator  de decisão é  o simples  fato de a sandália  estar  vinculada a uma 

instituição  beneficente  que  prima  pela  qualidade  e  transparência  de  seu  serviço.  A 

sensação de fazer parte das mudanças sociais que a empresa oferece é crucial na hora da 

compra.

A qualidade e a durabilidade são pontos chaves, por isso devem ser apresentadas 

de maneira clara nas campanhas de publicidade.

Por  fim,  o  preço.  Como  ela  será  compatível  com  os  dos  modelos  da 

concorrência, ele não pesará negativamente no momento de compra do produto.
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4. RELATÓRIO FINAL DA PESQUISA

Após a realização da pesquisa, é possível avaliar que Jundiaí é uma cidade com 

um mercado potencial para uma nova linha de sandálias-de-dedo.

Como a sandália será usada em todo o dia-a-dia do consumidor, inclusive no 

banho e na praia, o produto atrairá um marketing viral, que auxiliará na divulgação e no 

posicionamento do produto.

Quanto as preferências do consumidor, a sandália-de-dedo GRENDACC deve 

ser produzida em solado baixo, inicialmente nas cores preto e/ou azul, não descartando 

a possibilidade de montar uma linha com mais cores a médio prazo.

O fato de a marca ser nova no mercado não será uma desvantagem, já que isto 

não é um benefício que os consumidores mais valorizam nesse produto.

Ele deverá apresentar conforto e durabilidade, já que são esses benefícios que os 

consumidores mais valorizam no ato da compra.

A maioria das pessoas compra dois pares por ano e paga em média de R$15,00 a 

R$20,00. Este é o preço mais viável para o lançamento do produto, mas pode ser um 

preço maior se formos considerar que todos os produtos da GRENDACC estão acima 

do preço médio do mercado por se tratar de um produto beneficente.

A embalagem a ser desenvolvida deve ser uma caixa que, apesar de grande parte 

dos consumidores não a levar em consideração na hora da compra, é a que mais eles 

preferem.

A  maioria  dos  consumidores  o  compraria  com  a  finalidade  de  ajudar  uma 

instituição beneficente, porém esse não seria o único motivo da compra. O consumidor 

precisa estar necessitando do produto, se identificar com ele ou então que os benefícios 

por  ele  apresentados,  como  conforto  e  durabilidade,  estejam dentro  dos  padrões  de 

qualidade.

Quanto à comunicação, ao falar da instituição deverá trazer um tom de alegria e 

otimismo e quando falar do produto mostrar os benefícios e o diferencial do mesmo.

Portanto, concluímos que é viável o lançamento de uma linha de sandálias-de-

dedo  com  a  marca  GRENDACC,  desde  que  todas  as  exigências  levantadas  pelo 

consumidor durante a pesquisa forem atendidas.
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5. COMO E POR QUEM ESSE PRODUTO SERÁ PRODUZIDO

A estampa  será  desenvolvida  pelas  próprias  crianças  do  GRENDACC,  onde 

estas vão desenvolve-las através de desenhos. Estes, por sua vez, serão enviados para 

um design terceirizado que irá vetorizá-los e fazer as adaptações necessárias.

Com exceção da primeira  estampa,  os  desenhos prontos  serão colocados  no site  do 

GRENDACC em votação, para que o próprio consumidor escolha as próximas estampas 

a serem produzidas.

Estando esta parte finalizada, o projeto será enviado para a empresa responsável 

pela produção.

Podemos  citar  a  “Piracaia  –  sandálias  personalizadas”  para  a  produção  das 

sandálias, a mesma empresa que serviu de base para o cálculo do custo (item 12, pág 

28).  Telefones  para  contato:  (11)  4597-1689  /  (11)  9833-9145.  Site: 

www.sandáliaspersonalizadas.com.br.

Indicamos também a empresa “Domenicca Calçados” que vem se destacando no 

mercado  por  produzir  uma  borracha  própria  e  por  firmar  parcerias  na  produção  de 

sandálias-de-dedo com parques e clubes de futebol.

Apesar de não produzir seus produtos para trabalhos acadêmicos, pode ser uma 

boa opção para uma parceria comercial. Telefones para contato: (51) 3222-0202 / (51) 

3312-6133. Site: www.domenicca.com.br.
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                                       6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

6.1 - Principais concorrentes:

•Sandálias Havaianas – produzidas pela São Paulo Alpargatas.

As sandálias Havaianas atingiram sucesso mundial e são vendidas do Brasil à 

Austrália, passando pela Europa. O que era uma comoditty utilizada pelos mais pobres 

se tornou objeto de desejo de todas as classes sociais do mundo inteiro, graças a um 

exemplar  programa  de  gerenciamento  de  marca.  As  Havaianas  fez  sucesso  ao 

transformar seu produto em um item de moda, estando presente desde supermercados 

até as vitrines mais concorridas de todo o mundo. Além transformar um produto popular 

num produto democrático e infomal, a Alparfgatas mantêm uma comunicação eficaz e 

uma estratégia duradoura, a  mesma traçada em 1994.

•Sandálias Ipanema – produzidas pela Grendene S.A.

Atualmente,  a  empresa  oferece  seis  principais  linhas  de  produtos  e 

aproximadamente  400  modelos  de  calçados.  O  grupo  vende  seus  produtos  para  o 

mercado interno e externo. Teve um faturamento de 1,529 bilhão em 2007. A estratégia 

da Grendene foi mostrar seus produtos oferecem um conforto muito maior para os pés 

que suas concorrentes. A ação já vem desde seu slogan: “As anatômicas”.

6.2 - Concorrência VS. Sandálias GRENDACC

•As  sandálias  de  dedo GRENDACC,  por  ser  um produto agregado  a  uma entidade 

filantrópica traz  mais valor em seu produto do que as concorrentes.

•A qualidade e o preço são compatíveis com a da concorrência.

•Do mesmo jeito que a concorrente, o produto segue as principais tendências da moda.

Assim sendo, mesmo sendo um produto comoditty, com várias semelhanças as 

da já existentes no mercado, as Sandálias GRENDACC diferenciam das concorrentes 

uma vez que são socialmente responsáveis. Diferencial este que é muito valorizado pelo 

consumidor contemporâneo.
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7.  ANÁLISE  DE  MERCADO  PARA  O  PRODUTO  ESCOLHIDO,  E 

ESTIMATIVA DE DEMANDA PARA OS PRÒXIMOS 12 MESES

Segundo  a  pesquisa  realizada  para  verificar  a  viabilidade  do  lançamento  da 

sandália GRENDACC no mercado da região de Jundiaí, 92% dos pesquisados respodeu 

que compraria uma sandália-de-dedo para ajudar uma instituição beneficente.

Considerando  um  universo  de  350.000  habitantes  na  cidade,  o  resultado 

representa  aproximadamente  322.000  potenciais  consumidores  caracterizados  como 

demanda.
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8. ANÁLISE MACRO

8.1 – Opção de se comprar produtos socialmente responsáveis

Hoje é uma tendência  mundial  as  pessoas  estarem mais  dispostas  a  comprar 

produtos  socialmente  responsáveis.  Isso  influência  positivamente  os  consumidores  a 

adquirir o produto.

A  ocorrência  desse  fato  está  associada  à  especificidade  da  intenção  do 

comportamento  do consumidor  mensurado pela  escala,  relacionado a  aspectos 

sociais, que engloba, por sua vez, preocupação com o meio ambiente e também 

com o ser  humano...  À medida que o sujeito prima por  valores  como  justiça 

social,  maturidade ou  ainda  sabedoria,  existe  uma  tendência  também  a  se 

preocupar com questões sociais na hora de comprar seus produtos. (QUEIROGA, 

2008)

8.2 – O produto é visto como item de moda

Graças ao forte apelo comunicacional das concorrentes, hoje a sandálias de dedo 

é vista como um item de moda. Existem modelos destes produtos que figuram como 

acessórios indispensáveis das maiores grifes de todo o mundo.

As Havaianas também são comercializadas em lojas de departamento,

como  Galleries  Lafayete,  Bloomingdales  e  Lord  &  Taylor,  e  em  renomadas 

butiques,dividindo espaço com grifes consagradas (NAIDITCH, 2005)

8.3 – Rápida mudança de comportamento do consumidor

Por  isso  há  a  necessidade  de  trabalhar  uma  pós-venda  que  reconheça  as 

mudanças de comportamento do consumidor. Também devido a isso é necessário criar 

linhas com estampas diferenciadas várias vezes por ano.
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9. ANÁLISE SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário (ou 

análise de ambiente), sendo usado como base para gestão e planejamento estratégico de 

uma corporação ou empresa, mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para 

qualquer  tipo  de  análise  de  cenário,  independente  de  seu  grau  de  simplicidade  ou 

complexidade.

É para avaliar o mercado que as sandálias GRENDACC vão se inserir, é que foi 

construída a seguinte análise.

In
te

rn
a

Forças

•Credibilidade da instituição

•Tradição da instituição perante os moradores de 

Jundiaí e região

•Design que agrega valor

•Qualidade do produto – durabilidade e conforto

•Preço na mesma margem que os concorrentes

•Flexibilidade de produção: podem ser feitos vários 

modelos sem efetivamente aumentar o custo.

Fraquezas

•Possível falta de estrutura para a 

distribuição

E
xt

er
no

Oportunidades

•Valorização de produtos de caráter institucional 

por parte do consumidor

Ameaças

•Concorrência forte

•Crise econômica

•Ameaça de processo das Alpargatas 

se haver alguma semelhança da fôrma 

do produto Havaiana com outros 

produtos similares do mercado.
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Após a analise SWOT podemos concluir que é viável utilizar o próprio nome e 

logotipo da instituição beneficente  no produto,  já que isso fazer com que o produto 

carregue consigo toda a credibilidade e tradição da GRENDACC.

Durante  a  campanha  de  lançamento  será  necessário  trabalhar  o  caráter 

socialmente  responsável  do  produto  bem como o  design  inovador,  a  qualidade  e  o 

conforto do produto.

Ainda  durante  a  campanha  será  necessário  montar  uma  argumentação  que 

convença o consumidor da importância de escolher as sandálias GRENDACC ao invés 

das marcas já existentes no mercado, já que a concorrência forte é a principal ameaça 

enfrentada pelo produto.

Quanto  a  produção,  a  flexibilidade,  a  possibilidade  de  produzir  modelos 

diferentes em um curto espaço de tempo sem que isso interfira no custo de produção é 

uma grande vantagem.
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10. OBJETIVO DE VENDAS

De acordo com a demanda existente e comprovada pela pesquisa realizada para 

verificar a viabilidade do lançamento da sandália GRENDACC no mercado da região 

de Jundiaí, onde 57% dos consumidores compram duas ou três sandálias de dedo por 

ano.

Assim sendo, levando em consideração o tamanho do universo, o público-alvo, a 

previsão  de  consumidores  que  serão  atingidos  pela  campanha  de  lançamento  e  a 

variação de modelos de acordo com a época sazonal de venda, nosso objetivo é vender 

30.000 pares de sandálias-de-dedo nos primeiros doze meses.

23



11. DISTRIBUIÇAO E VENDA

11.1 – Distribuição

Devido ao produto trabalhado ser um produto que é comprado e usado por todos 

os segmentos de mercado, a distribuição utilizada será intensiva.

11.2 – Canais de Venda

O produto será vendido:

1. Supermercados: já que é o tipo de estabelecimento que vende esse tipo de calçado.

2. Lojas de calçados: pois é o canal direto para a compra do produto

3. estabelecimentos de pequeno porte, como mercearias, conveniência, lojas de bairro, 

etc: porque são as lojas que o consumidor tem mais fácil acesso

4.bazar  da  GRENDACC:  pois  as  sandálias  farão  parte  da  linha  de  produtos  da 

instituição, tendo assim, que estar disponível no canal de vendas da instituição.

11.3 – Remuneração dos canais de venda

Os  canais  de  venda  serão  remunerados  com  15% do  valor  de  cada  par  de 

chinelos vendidos.

11.4 - Administração de vendas:

11.4.1 - Gerenciamento de equipes

No topo de toda a equipe de vendas devem estar um gerente que coordene toda a 

ação das outras quatro equipes que serão necessárias criar: a equipe de representantes 

comerciais,  a equipe de call center,  a equipe de promotores de venda e a equipe de 

treinamento.  Sua  função  será  não  só  coordenar,  mas  garantir  que  todo  o  trabalho 

exercido  pelas  demais  equipes  estarão  sendo  realizados  com  toda  a  qualidade  e 

credibilidade que tradicionalmente a GRENDACC vêm exercendo por todo esses anos. 
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O salário deste profissional deve estar na faixa de R$1.800,00 e a jornada de trabalho 

será de 40 horas semanais.

11.4.2 - Equipe de representantes comerciais

Para que os produtos estejam disponíveis em pontos de venda de grande porte 

(supermercados  e  lojas  de  calçados)  será  necessário  que  a  instituição  contrate  uma 

equipe de representantes comerciais. O principal papel destes profissionais será fazer 

parcerias com esse tipo de estabelecimentos.

Após realizar um primeiro contato por telefone e marcar uma reunião com o 

estabelecimento, o representante comercial usará o sistema de apresentação de acordo 

com a necessidade do cliente,  já que cada tipo de estabelecimento tem uma política 

própria de sistema de vendas e o representante precisa se adequar a cada uma delas.

A equipe será formada por cinco pessoas. Três deles tentarão firmar acordos em 

Jundiaí numa ação por mercado, dividindo-se em duas pessoas para cuidar dos contatos 

em supermercados,  e  um em lojas  de  calçados.  Os  outros  dois  farão  sua  ação  por 

território nas cidades vizinhas de Jundiaí, dividindo-se por cidades, um para as cidades a 

oeste de Jundiaí e um para as cidades a leste.

Essa equipe realizará seu trabalho em horário comercial, cada com um salário na 

faixa de R$1.100,00 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

11.4.3 - Equipe de Call Center

Também  será  necessário  abrir  um  canal  de  contato  no  call  center  da 

GRENDACC  para  que  estabelecimentos  de  pequeno  porte,  como  mercearias, 

conveniência e lojas de bairro, que se interessarem em vender o produto entrem em 

contato  para  firmar  uma  parceria.  A  função  dos  atendentes  será  passar  todas  as 

informações  sobre  o  produto,  colher  as  informações  do  estabelecimento  e  por  fim, 

agendar um contato com um representante comercial para que ele feche o contrato. Uma 

equipe com três atendentes e um supervisor por turno, funcionando no horário padrão 

de  atendimento  da  GRENDACC,  bem  como  com  salários  compatíveis  aos  dos  já 

instalados na empresa.
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11.4.4 - Equipe de promotores de venda

Para a montagem dos displays e recolocação de peças em estoque nos pontos de 

venda, será necessária a formação de uma equipe de promotores de venda. O número de 

pessoas da equipe deve adequado a partir da quantidade de estabelecimentos comerciais 

que a equipe de representantes comerciais conseguirem firmar parcerias.  Os salários 

destes profissionais devem estar na faixa de R$ 500,00 e a jornada de trabalho será de 

40 horas semanais.

11.4.5 - Equipe de treinamento

A equipe de vendedores que efetivamente vai se relacionar com o cliente no ato 

da venda é a própria equipe dos pontos de venda. Assim sendo, será necessário que o 

GRENDACC forme uma equipe para treinamento destes vendedores.

O  treinamento  consistirá  em  nortear  a  equipe  dos  pontos  de  venda  sobre 

questões básicas do produto, como o que é o Grupo em Apoio a Criança com Câncer, 

qual a proposta do produto, o conteúdo das estampas, etc.

Outra função dessa equipe será colher informações com os vendedores do ponto 

de venda. Tal função está descrita mais detalhadamente no próximo item.

A  equipe  de  treinamento  será  formada  por  duas  pessoas,  com  salários  de 

R$750,00  e  jornada  de  40  horas  semanais,  que  agirão  sempre  em equipe  em suas 

funções.

11.4.6 – Voluntariado

Ressalvamos que, por ser o GRENDACC uma instituição beneficente,  não se 

deve  desconsiderar  a  possibilidade  de  formar  essa  equipe,  ou  parte  delas,  com 

voluntários, para que assim, aumente o lucro das vendas do produto.
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11.5 – A Pós-venda:

11.5.1 Direto com o consumidor 

Junto da embalagem será implantada uma carta-resposta com um questionário 

qualitativo sobre a opinião do consumidor sobre o produto.

11.5.2. Com os vendedores: 

A mesma equipe de treinamento se reunirá com os vendedores a dos pontos de 

venda, a cada dois meses, para colher informações sobre o feed back dos consumidores, 

quais as suas preferências e desejos para as próximas linhas.

11.6 - Sistema de incentivo a equipe de representantes comerciais

A cada doze meses de parceria firmados com os estabelecimentos comerciais, o 

representante comercial ganhará uma premiação.

A parceria  não precisa  ser sempre  com uma mesma loja.  Por exemplo:  se  o 

representante fechar três meses de venda com determinada loja, e depois fechar mais 

quatro meses com outra loja, o funcionário já tem acumulado sete meses de parceria, 

bastando fechar mais cinco para completar a meta de doze meses.

A  campanha  deve  ser  trimestral,  no  caso  de  nesse  período  mais  de  um 

representante fechar a meta, o premiado será aquele que mais vender meses além da 

meta.

O prêmio será um fim-de-semana com mais três acompanhantes de viagem para 

algum lugar do Brasil, que a empresa deve definir antecipadamente.
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12. CUSTO E PREÇO ESTIMADO PARA O CONSUMIDOR FINAL

12.1 – Custo da produção:

 De R$7,15 por par de chinelos, podendo aumentar R$0,60 por par, dependendo 

da quantidade de cores que a estampa exigir.

12.2 - Preço estimado para o consumidor final:

 

 O preço mais coerente a ser aplicado para o consumidor final se aplica a quantia 

de R$19,90.
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13. COMUNICAÇÃO

13.1 – Público-alvo da comunicação:

Homens  e  mulheres  de  15  a  60  anos,  residentes  na  cidade  de  Jundiaí, 

independente da etnia ou classe social, pois esse é o público que mais usam sandálias de 

dedo em lugares públicos, favorecendo assim o marketing viral.

13.2 – Objetivos da comunicação

• Divulgar o produto para o público alvo.

• Provocar o marketing viral

• Gerar vendas

13.3 – Posicionamento da Comunicação

Uma campanha que mostra que para provocar a mudança no mundo é necessário 

um início e que um bom início é usar as sandálias GRENDACC.

13.4 – Principais estratégias e ações de comunicação para o lançamento

A  partir  do  momento  em  que  as  peças  publicitárias  já  estiverem  sendo 

veiculadas, o produto já deve estar disponível nas lojas.

Um mês após o lançamento das sandálias no mercado, deve ser realizado um 

show de lançamento para a divulgação do produto.

Durante  esse  primeiro  mês,  as  pessoas  que  comprarem um par  de  sandálias 

GRENDACC receberá um ingresso para o show.

As  pessoas  que  quiserem também poderão  comprar  seu  par  de  sandálias  na 

bilheteria do espetáculo e assim receber seu ingresso.

Essa ação favorecerá o marketing viral do produto e reforçará o posicionamento 

da marca.
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13.5 – Slogan da marca

“Mude seu passo”

Devido  a  forte  concorrência,  é  necessário  que  a  comunicação  estimule  os 

consumidores  a  uma  mudança  de  marca.  A  palavra  mudança  também  soa  como 

transformação do meio em que se vive, soando como uma de responsabilidade social a 

partir do momento em que parte de sua renda é destinada a uma entidade filantrópica. A 

palavra  “passos”  também  é  uma  brincadeira  com  o  tipo  de  produto  que  é  são  as 

sandálias

13.6 – Conceito da campanha

A campanha que será desenvolvida é uma campanha de lançamento do produto, 

por isso a campanha se destina a fazer com que o público conheça o produto e toda a 

sua proposta.

Assim, a campanha será desenvolvida focando o uso das sandálias. O objetivo é 

transmitir a sensação que aquele que usar as sandálias GRENDACC, além de ter em 

seus pés um produto com um design diferente e de boa qualidade, ainda participa da 

melhoria de vida das pessoas necessitadas, mudando sua atitude para a construção de 

um mundo melhor. 

Todas as peças  impressas  seguem em anexo no  Art.19.  As peças  multimídia 

estão disponíveis no CD que acompanha o trabalho.

13.7 – Defesa das peças publicitárias

Através do pensamento elaboramos conceitos  que nos servem de ferramentas 

para organizar melhor nossas vidas, solucionar problemas e facilitar a forma com a qual 

nos comunicamos. As idéias permeiam os pensamentos ou são quase iguais a estes. A 

utilidade mais latente que as idéias e pensamentos apresentam é a busca por respostas, a 

capacidade lidar com situações novas. Questões estas que permeiam incessantemente a 

vida do homem moderno, mas que, estabelecendo um paralelo, são praticamente iguais 

aos fatores que impulsionaram a origem das idéias e do conhecimento.

No interesse de compreender como surgiu o homem, de onde veio o mundo, para 

onde ele vai e etc. os primeiros filósofos começaram a estabelecer suas teorias, todas 
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estas partiam da grande curiosidade que tinham e daquele  sentimento de haver algo 

inacabado.  Em  resumo,  todos  eles  deram  uma  enorme  contribuição  para  que  hoje 

possamos fazer todas nossas criticas, análises e estabelecer nossos contrapontos. Coisas 

que vistas hoje, podem parecer descabidas e sem sentido, um dia foram o início para a 

construção do pensamento.

Primeiro com Sócrates, o grande mestre do diálogo, o homem que acreditava no 

conhecimento  e  razão sem descartar  qualquer pessoa que aparentemente poderia  ser 

privada de tal.  Um homem obcecado pelo homem e pela sociedade.  Os sofistas, um 

pouco mais  flexíveis  que  Sócrates,  acreditavam na  fluência  dos  acontecimentos,  na 

mudança  de  preceitos  e  noções  de  geração  para  geração.  Até  porque  tinham  a 

capacidade de persuadir qualquer um a respeito disso. Quando surge Platão, estas duas 

questões se agrupam,  ele  valoriza tanto uma quanto a outra,  ele  passa a entender  a 

realidade, usando as idéias para ter um conhecimento seguro das coisas e os sentidos 

para ter conhecimento imperfeito (deixar as coisas fluírem). 

Com  Aristóteles,  surgem  as  análises  naturais  e  científicas,  a  troca  de  um 

pensamento baseado na razão pessoal por um pensamento expressado pelos sentidos, e 

consequentemente, mais pontual. Aristóteles acreditava que o homem se construía pela 

vivência e reflexos da natureza.

O verdadeiro interesse na exposição da filosofia de todos estes grandes homens é 

mostrar a idéia central presente em todos e a que tem analogia com o trabalho que será 

exposto:  o  uso  da  linguagem.  Por  mais  diferentes  que  sejam  as  visões  de  alguns 

filósofos, todos eles tem em comum o excelente uso desta, a influente construção de 

argumentos para defender uma idéia. Quando Goethe disse que para ter razão de certo 

bastava o mero fato de possuir língua, este cometeu um erro infeliz. Também é preciso 

usar a língua com propriedade e perspicácia. Isso é tão obvio que tal temática arrasta-se 

até  hoje  e  talvez  seja  o  grande  marco  para  o  surgimento  de  grandes  civilizações, 

revoluções, acontecimentos e personagens históricos. Mobilizar a sociedade através de 

uma idéia forte e pertinente. Assim foi com a igreja católica, Roma, Egito, Hitler, e por 

que não citar Osama Bin Laden e Lula?

A própria evolução da história também cuidou da construção do que podemos 

chamar de um princípio moral e ético, todo o fervor e diversidade dos acontecimentos 

foram moldando a construção dos direitos e deveres da sociedade. O positivismo do 

certo e do errado, que ao mesmo tempo, traz ordem ao meio social.
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Toda essa explanação acima citada serve de base para a defesa do produto que 

elaboramos.  O  traço  institucional  deste,  espelhado  na  característica  do  cliente  que 

representamos (Grendacc), vem de encontro com a tendência atual, a de ser socialmente 

responsável,  de  moldar  uma  sociedade  mais  justa  e  igualitária.  Não cobraremos  da 

sociedade algum tipo de ajuda, será dada a oportunidade de cada um se transformar num 

pequeno agente genitor de mudanças e melhora para o mundo que vivemos. Quando se 

diz “mude seu passo”, o que parece estar implícito é “troque de chinelo” ou “compre um 

chinelo diferente”, mas na verdade é “converta seu pensamento, ou pratique uma ação 

para a melhora dos demais”. 

Toda a argumentação foi construída assim, na possibilidade da melhora de todos 

os agentes deste processo, não só das crianças do Grendacc. É claro que a campanha 

atinge direto o princípio moral e ético das pessoas, não há como deixar de ser. O ato de 

ajudar, dentro desta sociedade preconceituosa, se tornou a rota de fuga da maior parte 

das pessoas. Todo mundo teme ser tachado de insensível.  Para quem adquirir  nosso 

produto centrado nessa concepção,  será oferecida a qualidade deste,  seu design e as 

estampas diferenciadas, para contrapor a idéia de que estão comprando só para ajudar. 

Enfim, o que se espera é que esse ciclo entre pensamento, linguagem e ação tão 

comuns na filosofia se torne também plausível para a aceitação da campanha. E que as 

pessoas entendam porque é tão importante mudar de passo, alterar a realidade existente, 

melhorar o mundo.

13.8 – Projeto do estande

A construção do estande manterá a interação com o conceito  da campanha e 

principalmente com o design do produto.

O  lugar  em  que  serão  expostos  os  chinelos  terá  formato,  cores  e  desenho 

parecido com as estampas dos mesmos. Ela ficará posicionada de forma transversal à 

sua base, que será de madeira, com um formato arqueado. Será utilizado um material 

acrílico para dar contraste e melhor visibilidade ao produto.

A parte central contará com algum informativo institucional ou de divulgação de 

produto. Na parte inferior, serão instalados espelhos, justamente para que o cliente veja 

como ficaram os chinelos em seus pés. Haverá também uma iluminação específica para 

cada chinelo exposto, em combinação com a sua respectiva cor.
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A  escolha  desse  modelo  diferenciado  de  estande  parte  também  da  idéia  de 

“mudar  o  passo”,  nesse  caso,  fugir  da  obviedade  que  é  sempre  vista  em lojas  de 

calçados, aquele modelo tradicional que não agrega nada ao produto, não tem relação 

com ele e que nem sequer é bonito. O intuito é que o cliente veja que tudo foi pensado a 

fim de entretê-lo, de propiciar uma compra mais interessante, interativa e prazerosa. 

13.9 – Embalagem

Segundo  pesquisa  realizada  para  verificar  a  viabilidade  do  lançamento  da 

sandália GRENDACC no mercado da região de Jundiaí,  a embalagem preferida dos 

consumidores é a caixa.

Buscando aproveitar a embalagem como um item de comunicação do produto, 

essa caixa terá consigo todo um conteúdo institucional em texto e imagem, tanto sobre a 

instituição beneficente de mesmo nome, quanto sobre o produto em si.

O custo do produto apresentado no plano de marketing não inclui a produção de 

sua embalagem.

Um modelo da caixa produzido segue em anexo (Art. 19.5).

13.10 – Site

O site para as sandálias-de-dedo Grendacc constitui  a principal ferramenta de 

comunicação online. Ele trará informações referentes ao produto, como cores, tamanhos 

e informações dos locais de venda do produto.

Assim como apresentará algumas peças da campanha em sua forma animada e 

interativa.

Será adaptado ao site atual do Grendacc como uma página adicional, e para seu 

acesso, será necessário clicar na chamada que será colocada na página principal do site 

do Grendacc.  

Inicialmente  será  informativa  e  complementar  a  campanha,  mas  futuramente 

poderá se tornar uma fonte de vendas online.

O  modelo  do  site  desenvolvido  está  disponível  no  CD  que  acompanha  o 

trabalho.
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13.11 – Release em inglês

Grendacc throws new campaign:

We invite the national press to participate at the release ceremony.

It  will  occur  at  the main  auditorium of  the Anchieta  University  at  7 pm.  of 

November 27, 2008.

The ceremony will make the official release of the campaign "changes his step" 

that throws a new product for child's cancer group defense (Grendacc).

The marketing actions and communication of the new project will be presented.

The campaign focus is to promote the personalized sandals with the Grendacc 

mark. 

This  promises  to  be a  new income source  for  the  group that  today depends 

mainly of telemarketing actions to receive donations.
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14. PLANO DE AÇÃO

A primeira ação a ser realizada é a avaliação das estruturas que o GRENDACC 

já dispõe para a realização do projeto.

Também será necessário realizar a formação das equipes propostas no Art. 11.4., 

composta pela gerência, a equipe de representantes de venda, a equipe de call center, a 

equipe de promotores de venda e a equipe de treinamento.

Após  isso,  será  necessário  a  instituição  realizar  o  contrato  com  a  empresa 

produtora de sandálias de dedo.

Seguindo,  a  equipe  de  representantes  de  venda  deverá  começar  a  realizar 

contatos para firmar parcerias com os estabelecimentos comerciais.

Ao se  definir  a  data  de  lançamento  do  produto,  todas  as  peças  publicitárias 

devem começar a circular em Jundiaí e região, ressalvamos que a equipe que cuidará 

das parcerias promocionais da instituição é o mesmo que a instituição já dispõe. . Ao 

mesmo tempo, materiais publicitários devem começar a ser distribuídos com o número 

de  contato  do  call  center  para  o  caso  de  haver  interesse  de pequenos  comerciantes 

vender o produto.

Quando o produto começar a ser vendido o espetáculo de lançamento já deve 

estar fechado e os estabelecimentos já devem ter a disposição os ingressos.

Após  o  espetáculo  de  lançamento,  basta  seguir  a  administração  do  produto 

lançando novas linhas a cada período definido e realizar todas as ações já descritas no 

Art. 11.4.
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15. ORÇAMENTO

De  acordo  com  reunião  realizada  no  Centro  Universitário  Padre  Anchieta, 

durante o lançamento do projeto, os funcionários do Grupo em Defesa da Criança com 

Câncer mencionou verba disponível para o lançamento de um produto, sendo portanto 

custeado pela própria instituição.

Fica a cargo de a própria instituição avaliar qual a estrutura que já dispõe para 

prever o custo total do projeto.
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16. CONTROLE

Ficará a cargo do gerente descrito no Art. 11.4.1, a administração das equipes, 

controle e acompanhamento dos resultados obtidos.

Mensalmente este ficará responsável  pelo envio planilhado de todas as ações 

realizadas no depto. de Gestão de Produtos à administração do GRENDACC.

37



17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude do que foi trabalhado e exposto, conclui-se que a proposta oferecida 

pelo grupo enquadra-se numa pertinente opção para o cliente escolhido (Grendacc). Sua 

própria  condição  de  entidade  beneficente  já  agrega  extremo  valor  no  produto 

desenvolvido.  Quando  isso  tudo  se  alia  a  evidente  qualidade  que  pode  nortear  a 

produção das sandálias, surge um produto com perspectiva fantástica de vendas.

Conclui-se também que a comunicação expressada através do slogan, é a melhor 

forma de vender o produto. O contexto sugere mudança, mudança de todo o sistema, a 

alteração de uma ordem, não pelo simples fato de trocar de marca, mas sim no estímulo 

em preocupar-se com parte dos problemas que afligem o meio social. Acima de tudo o 

pensamento utilizado pelo grupo foi de oferecer possibilidade de melhora na integridade 

das pessoas, um sentimento de participação efetiva e geradora de mudanças.

As  demais  características  presentes  no  produto  revelam excelentes  traços  de 

atratividade, a estampa institucional, feita com várias cores, a facilidade na busca de 

parcerias com os pontos de venda, a fácil busca por quem pode produzir e as excelentes 

ofertas para venda e distribuição. 

Muito antes de percorrer todo esse processo que fechamos agora,  o grupo já 

vislumbrava ótima perspectiva para o produto. Desde o primeiro dia já houve enorme 

satisfação  em  desenvolver  tal  idéia.  Agora,  circundados  por  todo  este  conjunto  de 

informações e aprendizado que adquirimos, surge uma resposta com muita propriedade:

O  produto  que  desenvolvemos  atenta  para  todas  as  necessidades  buscadas  pelo 

Grendacc  e  tem  todo  o  potencial  para  atender  as   expectativas  dos  futuros 

consumidores.
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19. ANEXOS

19.1 – Peça Publicitária – Revista
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19.2 - Peça Publicitária – Jornal

19.3 - Peça Publicitária – Out Door
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19.4 - Peça Publicitária – Cartazes
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19.5 – Embalagem
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