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OBJETIVOS DE MARKETING E DE COMUNICAÇÃO 

 

Temos como objetivo o lançamento de uma nova marca de cerveja artesanal. 

Atingindo assim um perfil demográfico de classe A/B, na faixa etária a partir dos 18 

anos de idade e ambos os sexos. Um perfil psicográfico de consumidores de cerveja, 

frequentadores de bares e cervejarias pela Tijuca e se estendendo a zona sul do Rio de 

Janeiro. Consumidores que têm uma frequencia e constância no consumo de cerveja.  

O plano de Marketing foi criado de forma unificada para despertar a atenção, 

gerar interesse, trazer o desejo e realizar o intuito da ação de viver a experiência de 

experimentar a Asgard Beer.  

Todo o conceito das peças foi realizado para despertar bastante interesse sobre 

a experiência vivida no consumo da Asgard Beer, criamos uma identidade de deuses, 

para trazer a associação de que consumindo a Asgard Beer o consumidor se torna um 

“deus”, criando assim uma identificação do cliente com a marca, trazendo a 

possibilidade de fidelização que é um dos principais objetivos da estratégia de 

Marketing, desejamos também despertar a curiosidade do cliente sobre a nova marca.  

Criamos metas de clientes da Asgard Beer, para termos também um parêmetro 

de sucesso da campanha de marketing. 

 

ESTRATÉGIAS DO PLANO DE MARKETING 

A definição das estratégias foram adotadas e seccionadas em 5P´s: Produto, 

Preço, Praça, Promoção, Posicionamento. 

 

Produto  

A definição do produto foi um diferencial com os concorrente no conceito 

criativo com todo um cenário de deuses. 

 

Preço  

Soubemos identificar o preço do mercado de cervejas artesanais e utilizarmos 

um preço de forma atrativa e com confiança e certeza da qualidade do produto. 

 

Praça:  

O local de venda do produto é adequado à imagem que a empresa pretende 

passar sobre ele? O que o consumidor pensa a respeito do produto, e do local onde ele 

é vendido? 

Os locais de venda do produto é adequado à imagem que a empresa pretende passar 

sobre ele. Os locais de venda são facilmente associados ao produto. 

 

PROMOÇÃO 

 

Os meios de comunicação foram criados de acordo com os perfis do público-

alvo. 

Trabalhamos peças promocionais com mídia externa, mídia social e mídia portal. 

 

Mídia externa  

Foi pensada em estrategicamente para ser exposta em locais de trajetos do 

público-alvo. Bairros de moradia, trabalho, de rotina e fácil visualização. 

A escolha dos veículos de mídia externa foram estudados de acordo com rotas 

estratégicas relacionado ao público-alvo. 
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O Busdoor em linhas estratégicas. Por ser um veículo também barato e de 

grande alcance de público. 

Outdoor em locais de fácil visualização e bastante fluxo. Foi escolhido por ser 

um veículo chamativo, grande e poder conter informações válidas. 

Backlight por ser um veículo atrativo e chamativo pela sua luz, escolhemos 

pontos estratégicos para locais que tenham movimento de noites urbanas, próximo a 

pólos gastronômicos e bares. 

Relógio urbano por ser um veículo de preço acessível e por poder colocar em 

diferentes pontos da cidade, onde também é um ponto de interesse ao cliente buscar 

saber do horário. 

 

Mídias sociais 

Também por ser um meio bem utilizado atualmente, de fácil comunicação com 

o consumidor, também permite ter acesso ao número de visualizações e acessos ao 

anúncio e páginas, o que determina o alcance online da campanha de marketing. Os 

resultados das métricas e seu impacto na campanha de marketing, ficam mais 

evidenciados quando falamos de marketing digital. Assim as soluções e estratégias são 

mais palpáveis e direcionadas, o que facilita a evolução do marketing da Asgard Beer.  

Investir em marketing digital e ser referência pode fazer toda a diferença, pela 

fácil comunicação com o consumidor 

Posicionamento: 

Temos um produto com características parecidas com as dos concorrentes 

diretos, mas com um posicionamento diferenciado no que diz respeito a escolhas de 

mídias e seus veículos e também no que diz respeito a conceito criativo do marketing 

do produto. 

 

OBJETIVOS DE MÍDIA 

 

O objetivo de mídia é a maneira pela qual a mensagem vai chegar ao Target, 

será influenciado pelos objetivos de marketing: lançamento do produto, resultado em 

vendas, sustentação no mercado e a fidelização dos clientes. 

Para o lançamento, é preciso uma grande cobertura junto ao público alvo, para 

que obtenham o conhecimento do novo produto e tenham interesse em adquiri-lo. Após 

a cobertura de lançamento é necessário sustentar a marca no mercado, continuar com a 

mídia de forma constante, com uma cobertura eficiente, para que assim a marca se 

mantenha na mente do consumidor, sendo importante para o aumento do Market Share 

e a fidelização dos clientes. 

 

ESTRATÉGIA DE MÍDIA 

 

Os meios escolhidos para a divulgação da campanha são: 

Mídia Exterior 

• Busdoor 

• Backlight 

• Relógio digital urbano 

• Outdoor 

Mídia Portal 

• Web site 

• Banner digital 
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Mídia Social 

• Facebook/Instagram 

• Google Adwords 

 

 

Meio básico 

O meio que complementa o básico é a Mídia exterior. Esta mídia terá veiculação 

nos 3 meses, porém, com pausas para que haja uma melhor aceitação e penetração no 

público. 

 

Meio de apoio  

O meio para reforço ao básico é a Mídia portal. Será veiculado durante os 3 

meses de campanha, Web site ficando online 24hr e o Banner digital no site do G1, para 

divulgação na véspera do lançamento no evento MONDIAL DE LA BIÈRE. 

Meio complementar 

O principal meio da campanha foi a utilização da Mídia social. Será veiculado 

durante todos os 3 meses, o Facebook será utilizado com postagens periódicas e 

interação direta com o público, o Google Addwords tem como função destacar a marca 

no site de busca. 

 

RECOMENDAÇÕES DE CADA MEIO 

 

Mídia exterior 

 

Para o lançamento da Asgard Beer, a mídia exterior é de extrema importância 

por ser uma mídia que alcança milhares de pessoas 24 horas por dia. Foram definidos 

como estratégica de divulgação o Busdoor, Backligth, Paradas de ônibus, Estações de 

metrô e Relógios urbanos. Como estratégia do planejamento, em busca de uma 

comunicação integrada com o mercado. E porque definimos essa estratégia? 

Detalhadamente iremos explicar um a um. 

 

Mídia social e Mídia portal 

 

Cada vez mais é perceptível a força e a importância que a mídia social e a portal 

tem. Atualmente seu significado vai muito além de interagir, é um mundo cheio de 

oportunidades, para fazer amizades, criar conteúdo, divulgar produtos. As empresas 

também já perceberam a força da mídia social, e estão investindo nesse meio de 

propagação, seja com uma página na rede, blog ou site. Isso tem aproximado cada vez 

mais empresas e clientes, o processo de divulgação é mais rápido e o feedback também, 

elogios, dúvidas e reclamações fica ao alcance de todos. 

 

TÁTICA DE MÍDIA  

Mídia exterior 

 

Busdoor  

É uma interessante ferramenta de mídia, normalmente composta pela aplicação 

de um adesivo no vidro traseiro de um ônibus. Ele alia um baixo custo com uma 

cobertura difusa, pois diferente de outras ferramentas de mídia externa, que 

normalmente são estáticas, o Busdoor circula pela cidade, gerando impactos em 

diferentes pontos e em diversos públicos. 
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Outro ponto interessante é que o tempo de exposição pode ser prolongado. 

Normalmente uma peça de mídia externa fica em um determinado ponto e o público 

passa por ela, fazendo com que o tempo de exposição seja muito curto. Já no caso do 

Busdoor, como o ônibus desloca-se junto ao trânsito é normal que ele permaneça no 

campo de visão do público por um período bem maior de tempo. 

O maior índice de impacto, exerce efeito sobre 25 pessoas a cada km, 

alcançando 100 mil consumidores por dia. Mídia altamente democrática pois possui o 

melhor índice de aproveitamento e atinge todas as classes sociais, possui maior 

cobertura geográfica, cada ônibus circula em média 300 km por dia, pelas principais 

ruas e avenidas do Vale dos Sinos, baixo investimento, tem a melhor relação custo-

benefício entre as mídias externas. Simplicidade, por se tratar de uma mensagem 

concisa e breve, é facilmente compreendida. Liberdade na escolha, diversas 

modalidades e formas de divulgar sua marca. Custo de produção econômico, Duração 

de até 6 meses do adesivo fixado no veículo. 

 

Outdoor 

Se alguém está passeando ou a caminho do trabalho, faculdade ou qualquer 

outro destino que o leve a algum lugar, provavelmente essa pessoa se deparará com um 

outdoor e a Argard Beer estará lá. É muito comum, quem vê um outdoor estar em 

movimento, seja de automóvel, de ônibus ou mesmo a pé. 

O anúncio em outdoor atinge diversas camadas sociais e no planejamento da 

cobertura dos locais é possível direcionar o principal público.  

Sem dúvida, é um tipo de mídia que possui um resultado positivo na campanha 

publicitária, porque além de divulgar, reforça abundantemente a marca ou produto 

anunciado. 

O outdoor consegue comunicar uma mensagem de maneira praticamente 

instantânea. Através de uma colagem bem planejada, pode-se cobrir toda uma cidade do 

dia para a noite, aumentando-se ainda mais o já citado impacto da comunicação. 

É a forma mais eficiente e rápida de se massificar o tema de uma campanha. 

 

Backlight 

 

É um painel com iluminação interna. Ambos possuem grande impacto visual, 

valorizando a mensagem e a marca exposta. São excelentes para campanhas de 

posicionamento, lançamento de produtos, reforço de marca que exijam grande impacto 

por um tempo prolongado. 2ª mídia em penetração (mídia mais vista) superada apenas 

por TV. Anúncio em mídia exterior reforça e potencializa a decisão da compra. 

Das 7h às 20h, uma média de 5,4 milhões de pessoas estão em trânsito. 65% da 

população utiliza transporte coletivo, gerando múltiplas oportunidades. 

A divulgação em backlight impacta diariamente todos os targets: Classes Sociais 

(A, B, C e D), idade e sexo, alta frequência de visibilidade 24h, 168 horas de exposição 

na semana, roteiro de 1 semana, com possibilidade de mais de uma campanha no 

período. 

 

Relógio digital urbano 

Nos tempos de hoje que a vida da população está extremamente corrida a 

consulta de informações dos relógios de rua acaba sendo impactante pelo seu anúncio. 

Além de estar disponível, 24 horas por dia, 7 dias da semana. O público vê os relógios 

múltiplas vezes ao dia, provando um índice de frequência imbatível, sem contar que 

muitas pessoas consideram os relógios de fácil visualização. A proximidade ao público 
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é um outro ponto importante destacar, uma vez que ambos pedestres e motoristas de 

uma cidade como Rio de Janeiro ficam em constante contato com estas mídias. Sendo 

que uma pessoa passa em média duas horas exposta a out of home por semana. 

Mídia portal 

 

Web site 

A internet não só possibilitou a aproximação de mercados, como também vem 

aumentando a concorrência. Ter um site bem estruturado, que passe informações 

concretas sobre sua empresa vai passar uma boa impressão para os seus potenciais 

consumidores.  

Um site deve estar atualizado e apresentar muito bem o que sua empresa vende, 

sendo produto ou serviço. O importante é conter boas informações para que o seu 

consumidor o encontre e, principalmente, escolha você entre tantos outros concorrentes! 

Está se tornando uma prática comum para qualquer consumidor pesquisar 

referências tanto de produtos quanto de empresas na internet. Portanto, não ter um site 

significa ser invisível on-line, o que pode ser péssimo para o seu negócio que, além de 

não atrair novos clientes, perde credibilidade com aqueles que compram off-line. 

Uma das vantagens de se ter um site é ter a ua empresa online 24h por dia. O seu 

site é sua vitrine na internet. Sua empresa pode estar fora do horário comercial, mas, em 

contrapartida, seu site estará 24 horas por dia apresentando os seus produtos ou serviços 

para os seus clientes. A melhor forma de garantir um elo entre sua empresa e seus 

clientes é ter um site institucional, que apresente de forma rápida e fácil os serviços que 

sua empresa oferece. 

Se a empresa quer sobreviver na internet, é importante que ela passe credibilidade. 

Quero dizer, de nada adianta estar na internet e não ser encontrado ou ser encontrado 

com um site sem conteúdo e feio. 

 

Banner digital 

 

Um banner bem elaborado é capaz de gerar tráfego para o site, blog ou redes 

sociais e incentivar o fechamento da compra do cliente indeciso. Uma empresa deve 

pensar em construir uma imagem sólida e positiva no mercado e direcionar isso para 

o marketing, buscando sempre novos meios modernos de publicidade, focando em 

veículos que atinjam seu público alvo de forma direta. 

Um banner bem elaborado é capaz de gerar tráfego para o site, blog ou redes 

sociais e incentivar o fechamento da compra de um cliente indeciso. Se ele for mal feito 

ou não estiver de acordo com a identidade visual da empresa podem passar a sensação 

de amadorismo e abandono ao consumidor. 

Assim, o banner é a estratégia de marketing digital que mais se aproxima da 

propaganda tradicional, pois está superexposto em seus veículos de comunicação. 

Mídia social 

 

Facebook 

Mais de dois bilhões de pessoas estão ativas no Facebook todos os meses. Isso 

significa que a Asgard Beer tem a oportunidade de alcançar pessoas interessadas no 

produto ou na organização.  

O primeiro grande benefício de anunciar na rede mais popular do planeta é o 

fato de ser um investimento muito mais acessível para médias e pequenas empresas do 

que anunciar nas mídias tradicionais. O custo relativamente baixo que o Facebook Ads 

tem faz com que os seus benefícios sejam ainda mais tangíveis. 



       UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 

                                                          Curso Superior de tecnologia em Marketing 
 

O Facebook apresenta a opção de segmentar o anúncio e encontrar exatamente o 

perfil que sua empresa procura, o que facilita muito já que a rede tem 1 bilhão de 

usuários no mundo que possuem preferências, gostos, cargos e interesses variados. A 

segmentação pode ser feita por diferenciações de localização do usuário, perfil 

demográfico (sexo, idade) e interesses, que busca pelas informações que estão 

disponíveis no perfil de cada usuário. Encontrar o seu nicho é fundamental para que o 

desempenho dos Ads seja satisfatório e alcance uma audiência qualificada. 

Resumindo o Facebook é a principal mídia de divulgação por ser barato e muito 

vantajosa para a Asgard Beer em seu lançamento. 

 

Instagram 

 

No Brasil é um destaque com aproximadamente 35 milhões de usuários 

ocupando a segunda colocação, atrás apenas dos Estados Unidos, e a Argard Beer não 

podia ficar de fora e usar o Instagram como mais um meio de veiculação do lançamento 

do produto. Muitos jovens o consideram sua principal rede social (superando até o 

próprio Facebook).  

Um ponto interessante é o destaque visual, o Instagram possibilita uma atração 

facilitada pelo sentido visual. Tendo os recursos de imagem e vídeo como elementos 

principais, usar este meio para chamar a atenção do seu público-alvo pode te ajudar a 

obter êxito neste contexto. 

 

Google Adwords 

No último ano, 90% das pesquisas brasileiras foram realizadas através do 

Google, 95% de toda a renda do Google foi proveniente da publicidade no site e na 

Rede de Display (rede de sites e aplicativos para dispositivos móveis parceiros dos 

Google) – que aliás, foi de quase 39 bilhões. Cerca de 1,5% das empresas anunciam na 

rede de Display Google, visto que a mesma acumula em média 6 bilhões de 

visualizações de anúncios diariamente, enquanto o Youtube garante mais de 1 bilhão de 

visitas mensais. O Google possui fortes vantagens quando se trata de realizar anúncios 

online. Tudo isso porque ele é simplesmente o maior buscador do mundo, o que permite 

que ele alcance todos os tipos de usuários ao redor do mundo. 

Anunciar no Google é uma forma vantajosa de aumentar o tráfego do site e 

aumentar as vendas, seja de um e-commerce ou de uma loja física, com campanhas 

estruturadas, bem segmentadas, acompanhamento e mensurações precisas, sempre 

mantendo o controle sobre os custos e resultados, em busca de retornos cada vez 

maiores para o seu negócio. 

Por se tratar do maior pesquisador da internet não podíamos deixar o Google de fora de 

nossa estratégia de marketing. 
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MAPAS DE PROGRAMAÇÃO 
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CRONOGRAMA 

 

Meio 
Junho Julho Agosto Setembro 

1234 1234 1234 1234 

Busdoor XX XX XX XX 

Outdoor XX XX XX XX 

Mobiliario urbano  XX XX XX 

Web site XX XX XX XX 

Banner digital   XX XX 

Mídia social XX XX XX XX 

- A mídia exterior é o meio básico, por isso Busdoor e Outdoor com quatro flights. 

- O mobiliário urbano, mesmo pertencendo ao meio básico, possui três flights.  

- Para os meios de apio, como website é de utilização fixa e possui custo relativamente 

baixo, possui quatro flights. 

-Já o Banner digital, mesmo sendo de apoio, por ser de alto custo, possui dois flights, 

próximos a data de lançamento 

- Por ser um meio com bastante informações, de custo relativamente baixo e de alta 

visibildade é utilizado como meio complementar e possui 4 flights. 

 

RESUMO DA VERBA 

 

Meios Verba % 

Mídia esterior R$ 470.000,00 58,75% 

Mídia portal R$ 214.000,00 26,75% 

Mídia social R$ 116.000,00 14,5% 

VALOR TOTAL R$ 800.000,00 100% 
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ANEXO 

Os valores utilizados para Facebook, Instagram e Google adwords, são inseridos de 

acordo com a vontade e interesse do cliente, por isso não existe tabela. 

Os valores do Web site foi retirado de acordo com orçamento feito com freelancer. 

Os valores de Relógio digital urbano e Backlight foram os mesmos do Outdoor, pois a 

empresa não podia fornecer a tabela, apenas a informação. 
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