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1 CENÁRIO MERCADOLÓGICO 

Estimativas indicam que a cerveja passou a ser produzida no Brasil, por volta de 1820, 

por imigrantes alemães no Sul do país, porém é no Rio de Janeiro que o mercado começa se 

desenvolver de forma intensa. Em 1836 foi noticiada a primeira produção brasileira de cerveja, 

localizada na cidade do Rio de Janeiro, local que durante a década de 1840 se tornou um pólo 

da produção. Porém deve-se salientar que a cerveja só se constituiu como bebida nacional entre 

1840 e 1880 devido ao grande número de fábricas que se instalaram no país. 

Atualmente, o Rio de Janeiro vem passando por uma verdadeira revolução cervejeira, 

com novas gerações investindo na produção de cervejas artesanais O Estado se encontra em 

sexto colocado no ranking por estado com  47 cervejarias. O número de bares e restaurantes 

com cartas de cervejas e mais variedades de chopes está crescendo diariamente. O consumidor, 

antes acostumado a beber apenas rótulos comerciais, está descobrindo que os sabores da bebida 

vão além disso. E investidores e apaixonados estão apostando nisso como um negócio rentável. 

A marca tem como base 3 símbolos da mitologia nórdica sendo cada símbolo inspiração 

de um tipo de cerveja:  

Águia (Hræsvelgr): Águia que vive no fim do mundo (no canto norte dos céus) e que 

faz os ventos soprarem com o bater de suas asas. 

Cabra (Heiðrún) : Animal que vive no telhado do palácio de Valhalla (local onde metade 

dos mortos em batalha são levados), se alimenta das folhas de Yggdrasil (árvore colossal que é 

o eixo do mundo) e ao invés de produzir leite, produz Hidromel. 

Urso(Berserkir): Símbolo dos guerreiros do deus Odin que eram grandes homens com 

barbas e cabelos longos, vestidos com pele de urso, atada ao corpo com enormes cinturões. 

O estilo da garrafa é padrão. Todas possuem a marca em relevo no ‘pescoço’ da garrafa, 

sendo que cada rótulo tem ênfase em um dos três símbolos.  

Águia:  IPA (Idian Pale Ale) 

Cabra: Trigo com mel (remetente ao Hidromel) 

Urso:  Pilsen 
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Dado isso, existem concorrência pela marca e concorrência pelos sabores. 

Da marca: Dado o tema da marca, só existem dois concorrentes que podemos 

considerar diretos, por mais que as propostas sejam diferentes 

Mercado Viking: Possui cervejas artesanais, em garrafa Long Neck, temáticas do seriado 

Vikings. 

Faxe: Cerveja com o mesmo tema, porém, simples e encontrada apenas em lata de 1 

litro. 

Dos sabores podemos considerar concorrentes: 

Pilsen: Todas  que são artesanais. 

IPA: Todas que são artesanais. 

Sabor mel: Cervejas que possuem as mesmas características. 

Apesar deste setor  ter grande diversidade de produtores e produtos, a participação no 

mercado é ínfima se comparado aos três gigantes no país: Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis. 

Embora não disponha de dados oficiais estima-se que a participação das cervejarias artesanais 

seja de 1%. Somado a isso, uma pesquisa realizada com alunos da  Universidade Veiga de 

Almeida, demonstra o grande consumo de cerveja. A pesquisa foi realizada em 2017.2 com 120 

pessoas,  60 homens e 60 mulheres, dos quais 93,3% são consumidores de cerveja. 

2 ANÁLISE DO PROBLEMA OU DA OPORTUNIDADE 

Quando o assunto é cerveja, culturalmente falando, é sempre muito atual e pertinente. 

Independente de período de festas ou estações do ano e suas temperaturas, sempre há um alto 

consumo de cerveja durante todo o ano e isso persiste por décadas, onde o consumo ainda 

aumenta gradativamente com novos amantes da bebida. A Asgard Beer é uma cerveja artesanal 

com um público mais restrito, mas muito fiel ao consumo. A suavidade e o modo de preparo 

fazem com que a Asgard Beer enquanto cerveja artesanal seja muito desejável e aceita no 

mercado. De acordo com as pesquisas para o lançamento do produto, obtivemos a informação 

que cerca de 78% dos alunos da Universidade Veiga de Almeida tem interesse sobre o consumo 

da Asgard Beer.  
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Cerca de 93,3% são consumidores de cerveja, o que permite uma vasta exploração de 

mercado para o lançamento da Asgard Beer. Houve um crescimento no número de 

microcervejarias, onde mostra que os consumidores têm sido conquistados aos poucos pelas 

cervejas artesanais, o que traz uma perspectiva otimista para esse mercado. Porém com o 

mesmo  otimismo de perspectiva de crescimento de público consumidore de cervejas artesanais, 

entra a maior competitividade de pequenas marcas que vão surgindo e ganhando espaços.  

O preço mais elevado que as cervejas comuns, traz uma significante perda de acesso em 

grande massa de consumidores, porém o público-alvo consiste em pessoas com maior poder 

aquisitivo, logo se torna uma oportunidade quando concorrentes diretos com seu preço já pré 

estabelecido nos permite equilibrar e trazer um bom preço, junto com a qualidade que permite 

um preço justo. Outra oportunidade é referente a distribuição, onde será limitada, pontos 

específicos e que atingem o publico alvo junto aos objetivos de venda, sem o desperdício de 

gastos com logística e não perdendo também a qualidade do produto que necessita de 

armazenamento especifico e de duração limitada em alguns ambientes.  

Contudo o lançamento da Asgard Beer sendo realizado em um festival de cervejas 

artesanais junto com a parceria do restaurante Vikings permite uma maior visibilidade inicial e 

conhecimento do produto, gerando assim o conceito AIDA (Atenção, interesse, desejo e ação). 

3 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

A cerveja Asgard Beer teve toda sua comunicação desenvolvida com o objetivo de atrair 

seu público para uma nova experiência no que se trata do consumo de bebidas alcóolicas, mais 

precisamente cervejas artesanais. Os meios de comunicação, pontos de venda, imagens 

utilizadas, slogan e veículos foram minuciosamente estudados para que pudéssemos expressar 

com fidelidade tudo o que fora proposto, oferecendo um produto com posicionamento genuíno 

e com história fidedigna a mitologia nórdica. 

O slogan “A cerveja dos deuses” expressa a qualidade da bebida, que é digna dos deuses, 

criando diferenciação do que é proposto comumente por outras marcas. Mostra o potencial do 

produto e toda grandiosidade que pode ser alcançada pelo seu consumidor.  

Os pontos de vendas foram escolhidos com intuito de serem benéficos na comunicação 

e construção de imagem do produto. Asgard Beer será vendida na rede de restaurantes Vikings, 

Tijuca, Nova Iguaçu e Humaitá, onde os restaurantes são ambientados com uma temática 

coerente com o da cerveja e com isso, o produto estará inserido em um local que firmará sua 
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imagem e terá uma aceitação melhor por parte público. Na rede de supermercados Zona Sul, 

que por possuir certo glamour agrega valor à imagem do produto e em lojas especificas de 

cervejas artesanais. A cerveja está direcionada para um público seleto, se ela for vendida de 

qualquer forma e em qualquer lugar terá sua imagem afetada. 

A logo carrega três animais: águia, cabra e urso, em que os tipos de cerveja são 

desenvolvidos a partir de suas histórias na mitologia nórdica.  

As campanhas e a forma de comunicação serão padronizadas, havendo pequenas 

adaptações para os tipos de mídia em que estarão inseridas. Será feita a utilização dos 

personagens da mitologia nórdica, para que assim haja enriquecimento na comunicação com 

públicos específicos como, por exemplo, a utilização de guerreiras nórdicas para o alcance de 

mulheres imponderadas e que no dia-a-dia são reais guerreiras. 

4 SELEÇÃO DO PÚBLICO-ALVO DA COMUNICAÇÃO 

A campanha “A cerveja dos deuses” é uma campanha de lançamento de uma nova marca 

de cerveja artesanal. Ela será lançada em setembro de 2018 e veiculada começando na segunda 

semana de Junho e terminando na primeira semana de Setembro do mesmo ano, totalizando 90 

dias de campanha. Seu público alvo são Adultos com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, das 

classes A/B/C, moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro 

Os alvos primários são adultos com mais de 18 anos, do sexo masculino e feminino, da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo pessoas que consomem bebidas alcoólicas do 

mercado de cervejas comuns ou artesanais e que gostem, ou não, do tema ‘Viking’. 

O público que se encaixa nos alvos primários é a grande maioria da população que mora 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, devido a isso o objeitvo da estratégia de 

comunicação é que o público receba essa camapnha de forma impactante para que criem o 

interesse e a curiosidade de experimentar a nova marca. 

Os alvos secundários são homens e mulheres que tenham alguém de seu meio de 

convivência que consuma cerveja, comum ou artesanal, e que gostem ou não do tema. 

Ambos os públicos têm acesso aos meios escolhidos, busdoor, outdoor, mobiliário 

urbano, banner para internet e redes sociais, independente das classes econômicas. 
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O perfil demográfico do target da campanha “A cerveja dos deuses” são pessoas que se 

enquadram nas categorias neocléticas, neovanguarda e neotradicionais. 

Os participantes do grupo neocléticos são consumidores que costumam utilizar os meios 

tradicionais, que utilizam rede móvel de internet há pouco tempo. Fazem pouco uso por não 

possuir confiança nas informações adquiridas desta maneira, porém, utilizam canal como G1. 

Os participantes do grupo neotradicionais são consumidores ligados aos meios tradicionais, sem 

ter o costume de utilizar rede móvel de internet. O grupo neovanguarda possui consumidores 

que utilizam a internet como principal meio de receber informações e preferem esse canal, 

utilizam a rede movel de internet com uma grande frequência. 

Analizando o público e os perfis definidos, espera-se que haja uma grande procura e 

aceitação do lançamento da cerveja, principalmente pelo diferencial da marca, ao abordar um 

tema diferenciado das outras. Assim, da forma que a campanha está sendo planejada, utilizando 

os meios escolhidos, espera-se uma boa penetração no público alvo. 

 

5 DEFINIÇÃO DA ESTRATÉGIA E MENSAGEM 

A campanha tem como objetivo atrair a atenção do público para uma nova marca no 

mercado. Dada a competitividade e a “exclusividade” do produto, temos como objetivo lançar 

a nova marca em um evento específico de grande porte no Rio de Janeiro, Mondial de La Bière, 

e informar os locais onde poderá ser encontrada após o lançamento. Também visa fixar a marca 

na mente do público, tornando-a facilmente lembrada. 

A campanha utiliza conceitos da cultura Viking como base para a criação das artes, 

imagens sempre vinculadas aos salões, aos guerreiros e guerreiras da época e tem como objetivo 

passar a sensação de, ao consumir, o cliente ser levado para a era dos Vikings. 

O slogan utilizado para a campanha utiliza do tema da marca, a culturaViking. Dada a 

sua base histórica e os costumes de se ter a bebida como um vínculo com os deuses, utiliza-se 

a ideia de beber, especificamente essa marca, para ter uma experiência como a deles, porém, 

com a qualidade atual.   
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6 ESTRATÉGIA E SELEÇÃO DOS ELEMENTOS DO COMPOSTO DE 

COMUNICAÇÃO 

A Asgard Beer é uma Cerveja artesanal que aborda uma temática distante da realidade 

bhrasileira, porém faz grande sucesso no Brasil e no mundo. 

A cultura nórdica é conhecida mundialmente por seu povo guerreiro, os vikings, homens 

que aparecem em nosso imaginário com suas longas barbas, roupas de pele e uma enorme e 

bela caneca de cerveja na mão e pelas guerreiras que lutavam em cavalos alados. A cerveja teve 

importante papel sociocultural e religioso para o povo nórdico. Extremamente importante para 

os nórdico a cerveja era usada para as comemorações, rituais, cultos e solenidades que só 

chegavam ao fim quando a bebida acabava. 

Com uma rica mitologia composta por diversos deuses que eram adorados, inclusive 

com cerveja em eventos coletivos. Dentre os representantes mais expressivos desta crença pré-

cristã destacam-se Odin, o Pai de todos, Thor, o Deus do trovão e as Valquírias, que não eram 

deusas, porém eram exímias guerreiras temidas e respeitadas. Por isso a escolha do slogan “ A 

cerveja dos deuses”, pois a cerveja divulgada é da qualidade que um deus nórdico aprecia. 

Dado esse foco da campanha, temos como mensagem a ideia de passar a beber um 

produto realmente digno de um deus, de real qualidade e sabor, onde o consumidor, ao beber a 

cerveja, estaria agregando valor a sí. 

A campanha tem como objetivo fixar a marca no mercado, levar curiosidade, impactar 

o público e despertar o desejo de consumir a Asgard beer, a estratégia da comunicação é de 

levar ao consumidor a ideia de que vale a pena procurar e consumir o novo produto. 

7  DEFINIÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

7.1 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, Outdoor, Backligth e Relógios urbanos.  

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 
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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. 

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 que tem o melhor índice de 

aproveitamento e atinge todas as classes sociais, possui maior cobertura geográfica, pois cada 

ônibus circula vários quilômetros pelas principais ruas e avenidas da cidade. Tem baixo 

investimento, pois possui 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 com diversas modalidades e formas de divulgar sua marca e custo de 

produção econômico com 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. 
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BACKLIGHT 

É um painel com iluminação interna. Possui 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. É 2ª mídia 

em penetração, 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. Cerca de 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 por dia, 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 é um outro ponto importante destacar, 

uma vez que pedestres e motoristas de uma cidade como Rio de Janeiro ficam em constante 

contato com essa mídia. Sendo que uma pessoa passa em média duas horas exposta a out of 

home por semana. 

7.3 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 
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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 sua 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. 

 

7.2 MÍDIA SOCIAL  

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

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. 

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 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 
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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. 

8 DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

O valor de investimento da capamnha é de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais). 

Segue abaixo a distribuição da verba para os meios escolhidos para a campanha de 

comunicação.  

DISTRIBUIÇÃO DA VERBA 

MEIO VERBA (R$) PARTICIPAÇÃO 

Busdoor R$ 140.000,00 17,5% 

Backlight R$ 66.000,00 8,25% 

Relógio Digital Urbano R$ 64.000,00 8% 

Outdoor R$ 200.000,00 25% 

Website R$ 9.000,00 1,125% 

Banner digital R$ 205.000,00 25,625% 

Facebook/Instagram R$ 100.000,00 12,5% 

Google Adwords R$ 16.000,00 2% 

TOTAL: R$800.000,00 100% 



  

20 

 

 

 

 

9 IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE AÇÕES 

Segue o cronograma de ações utilizadas ao longo da definição do planejamento de 

comunicação para a camanha “Asgard Beer – A cerveja dos deuses.” 

DATA ATIVIDADE RESPONSAVEL 

24/04 Primeira reunião com orientadora Todos 

30/04 Levantamento do cenário mercadológico Camila Paiva 

08/05 Identificação dos problemas e oportunidades Beatriz Moreira de Abreu 

08/05 Seleção do público-alvo Wanessa Monteiro 

15/05 Definição do orçamento Todos 

15/05 Definição dos objetivos de comunicação Pedro Augusto  

18/05 Criação do planejamento Pedro & Wallace 

21/05 Definição dos meios de comunicação Vinícius & Douglas 

22/05 Dedifinição da estratégia da mensagem  Vinícius Marques 

28/05 Estratégia de comunicação Douglas & Wallace 

28/05 Definição dos meios de comunicação Wallace da Silva 

28/05 Criação do Slogan e das peças publicitárias Vinícius & Beatriz 

30/05 Implementação do plano Vinícius & Wanessa 

30/05 Avaliação dos resultados Vinícius & Beatriz 

05/06 Entrega do planejamento Todos 

06/06 Ogranização do trabalho Vinícius Marques 

08/06 Capa e CD Wanessa Monteiro 
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10 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A pesquisa realizada no segundo semestre de 2017 mostra que há uma quantidade 

significante de pessoas que consomem cerveja e demonstram interesse em novos lançamentos 

de marcas e sabores. 

A pesquisa realizada entre os alunos da Universidade Veiga de Almeida, no campus 

Tijuca, mostrou um público com mais de 20 anos que demonstra real interesse em conhecer 

novas marcas e sabores em ambos os sexos. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário e, posteriormente, organizada em 

um relatório com os dados mensurados e analizados. 

Com base nessa pesquisa, vimos a oportunidade de lançar a nova marca de cerveja, com 

um tema diferenciado, onde há uma real possibilidade de sua aceitação e consumo. A campanha 

“A cerveja dos deuses” mostra para o target o lançamento desta nova marca, de forma a 

despertar a curiosidade.  

 


