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II DIAG  

 

2.1 PRODUTO 

 

 A Youcom uma marca de vestu o e ac com o objetivo de atender 

s necessidades de um consumidor "antenado" com  

mundo da moda, trazend ara quem busca moda com p

justo. 

 

2.2 PESSOAS 

 

 ior rel ara marca o homens e mulheres, de 18 a 

28 anos de idade, inseridos nas classes sociais B e C+, local

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com grau superior (ou em curso), solteiros e com 

ocup cada.  

 

2.3 PROBLEMA 

 

O target tem necessidade ser percebido como descolado, jovem e estiloso, 

por sua forma de viver, se vestir e estar atento s tend as da moda. Contudo, 

percebe-se sui uma forte lem

imediata a estes aspectos, para que seja a primeira o ra da 

deci compra. 

 

2.4 PLATAFORMA 

 

 A ca nacional, focada em S aulo, veiculada nas redes 

sociais, em plataformas de streaming s out of home itas 

prom da e merchandising nos entos, 

e trabalho com influenciadores.  
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2.5 PROMESSA 

 

Quem ido por ser jovem, alegre, descolado, 

descontr  ten da moda.  como    

 

2.6 APRES  

 

 nculadas a uma imagem jovem, moderna, que 

inserida no D NA da marca. Trazendo o conceito minimalista, trabalhado na 

linguagem visual e textual, que t de leveza e simplicidade.  

A camp ia u ra facilitar o 

entendimento da mensagem e, por meio dela, a Youcom pretende que o consumidor 

siga as suas verdades, sem medo de ser quem re  
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III PLANEJAMENTO DE COMUNI  

 

3.1 E SITUACIONAL (SWOT) 

 

A avalia , opo
denominad lise SWOT (dos termos em strenghts, 
weaknesses, opportunities, threats). Ela envolve o monitoramento dos 
ambientes externos e internos. (KOTLER; KELLER, 2006, p. 98). 
 

 Desta form lise SWOT para verifica

es gica marca Youcom em seu ramo de atua , e, devid   

metodo er utilizada para fazer qualquer tipo de de o 

ou ambiente. 

A  Swot  Youcom 

 WEAKNESSES (Fraquezas) 

 Marca com DNA jovem; 

 Pre  

 Qualidade; 

 Ambiente moderno e receptivo; 

 a de compra diferenciada; 

 Bom relacionamento c  

 Forte posicionamento de marca; 

 Relevante no segmento de moda 

jovem (streetwear). 

 Baixa lem  

 Poucos canais de vendas; 

 Pouco tempo de mercado; 

 E-commerce deficiente. 

OPPORTUNITIES (Oportunidades) THREATS (Am as) 

 Setor com grande crescimento; 

 Explorar ominichannel e m-commerce; 

 Expectativa de crescimento do 

; 

 Explorar t

 Consumerismo;  

 Infla ; 

 Taxa de desemprego; 

 Revendedores aut e moda; 

 A  produtos chineses; 



121 
 

comportamento; 

 Gera influencers; 

  lojas nas 

Nordeste. 

 Instabilidade da economia nacional; 

   de luxo, on 

e offline. 

 
Tabela 5 -  

Fonte: KOTLER; KELLER, 2006. 

 

A marca Youcom atua no merca nos e possui como preceito de 

mis o surpreender e conectar o jovem com o mundo da moda. Seguindo o seu 

conceito, a marca resolveu concentrar-se em um segmento de mercado 

denominado streetwear, a fim de centralizar todos os seus es regar o 

melhor a . Para m de roupas uer 

que, acima de tudo, o jovem sinta-se conf  

vontade consigo mes te em s s com 

84 lojas f s, nos quais oferece um amplo sistema de atendimento ao cliente, 

prezando por u e compra. 

Ainda pensando s necessidades do co-

pra ondente ao que o seu consumi osto a 

investir. Por possuir uma identidade muito forte de moda e com um DNA jovem, a 

Youcom se destaca em seu segmento de fast-fashion e se alia ao consumidor 

buscando sempre estabelecer le. Site, redes sociais, 

plataforma de streaming e blog o nutridos regularmente a partir da estra

marketing de cont tes e relevantes que 

contribuem para rel target. 

Desde 2016 aposta na , por isso, criou o Concurso 

Jeans for Change, uma de jovens com o incentivo a novos talentos, o 

que contribui para que todos esses jovens usem a marca como forma de se 

expressar, tanto nas escolhas, como na forma de ser, pensar e gostar no dia a dia. 

Esta aproxima blico reflete o seu posicionamento e crescimento no 

mercado, atendido por seu e-commerce nacional. 

Entretanto ssaltar que a marca ainda tem pouco tempo de 

mercado e que, por este motivo, sua part m menor quando comparada 
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 seus concorrentes. Apesar de apresentar em seu e-commerce 

mun Youcom utiliza apenas os canais digitais para promover suas 

 de marketing, o que ocasiona um bai hecimento e 

lemb  de marca, a ortalecer um trabalho de brand 

Mesmo seu e-commerce aten , a plataforma possui algumas 

falhas, entre elas o  a regues aos 

consumidores, provocando algumas re ra a marca. 

Analisando o ambiente externo tas a Shopping 

Centers (IVS) realizado pela ABRASCE e a FX RetailAnalytics15 em janeiro deste 

ano, o fluxo de visitantes nesses estabelecimentos aumentou em 2,4

ao me no ano anterior. Tal fato est  ligado  a

compra eira, que iniciou o ano c o de manter ou 

aumentar suas despesas. Esse dado aponta novas oportunidades de 

aproveitamento dos pontos comerciais onde e e a 

para as re s Norte e Nordeste, onde a 

Paralelamente, segundo dados divulgados pela ABIT16  As eira da 

 Confec ves eiro e 

rende ao segmento bons resultados de faturamento, rankeando 

produ  

H o foi estabelecido pelas grandes marcas as comb

as, cal  e entre oferta e demanda deve-

se ao fato de que ambos os itens conseguem acompanhar as 

em diferentes est  de venda. De acordo com o SEBRAE17, a desp

mensal das classes B e C+ com vest  ponde a R$263,87 e 

R$126,73, respectivamente, oportunizando as vendas da Youcom, uma vez que 

seus pr rados nesses itens. 

                                            
15 Dispon om.br/2018/02/05/fluxo-de-visitantes-a-shopping-centers-
inicia-2018-com-alta-de-24-em-janeiro/>. Acesso em 22 ago. 2018 

16 ://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em: 07 set. 2018. 

17 
<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/011e25fbc3eb38
2604afbcc7c96629cb/$File/7485.pdf> Acesso em 07 set. 2018. 
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As ge  equivalem a 68,8 e brasileiros, que s

maioria, economicamente ativos e consomem moda. Segundo dados divulgados 

pelo site EXAME18, e s abala aboradores, 

quanto como consumidores, eles possuem o poder de compra em suas s 

ciados por diversos fatores, como por exemplo, classe social, cultura, 

s sociais, ocupa o, estilo de vista e pe

integrados ao conceito da marca. 

Ainda como oportunidade, a marca Youcom pode apostar, em longo prazo, no 

desenvolvimento do m-commerce19, uro s no ano de 

2015.  olham cerca de 150 vezes por dia para o celular, principalmente o 

-alvo que a marca atende.  

 

No Brasil, a internet tem cerca de 100 m ios ativos e o 
 maior do que o total  

aproximadamente 283 milh  de aparelhos, num pa om 200 
es. (SEBRAE NACIONAL, 2017b) 

 

Mesmo depois que o cliente tenha identificado e reconhecido a sua 

necessid  avaliando as alternativas, ele procura 

satisfazer as suas vontades de maneira consciente. O conceito de consumerismo 

defesa dos interesses de consumidores ios, individualmente ou em 

grupos.20 Ele es  c m para adquirir bens ou 

serv  consciente e esse novo pensamento pode afetar as vendas dos 

produtos da empresa.  

 nto de instabilidade mexe com muitos brasileiros. Com 

ice de desemprego que, junto com outros fatores, cresce a cada dia, as 

pessoas precisam estar preocupadas com o futuro e por isso, acabam deixando de 

gastar seus dinheiros  etando t

resultados da companhia. 

                                            
18 <https://exame.abril.com.br/revista-exame/a-vez-da-geracao-z/>. Acesso em 20 
ago. 2018 
19 O m- do e-commerce, o mobile commerce (via celular), ganha 

 a cada ano no mundo. Fonte: SEBRAE NACIONAL, 2017b. 
20 <http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/consumerismo-
quando-o-ato-de-consumir-se-torna-realmente-consciente/68208/> Acesso em 20 ago. 2018. 
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Tal situ  o  vareji

dos o da baixa demanda, de is elevados e dos custos 

astr Alguns centros comerciais tentam remar contra essa 

cia, diminuindo drasticamente e, em alguns caso  

tos cobrados dos varejistas. E a Youcom sofre com isso, pois, o ero de 

empreendedores alc em 2017. As pessoas resolvem 

empreender em dois momentos, sendo eles: por oportunidade, no momento em que 

e abrir o e por necessidade, nos casos 

dos trabalhadores que ficam desempregados e enxergam no empreendimento 

para ter uma renda mensal. Este caso mo uma 

ame  para Youcom, pois, segundo dados revelados pelo SEBRAE21, 

considerando MEI - micro e pequenas empresas (com faturamento  

R$360 mil anuais) -, m 60,6% desse mercado.  

C a as i  produtos chineses que chegam ao Brasil com 

 e as o s que esse mercado apresenta, for

ria nacional a recorrer a div er no mercado, como 

por exemplo, inovar nos produtos e se ais valor  m  

d os e o mais importante: investir na qualidade.  

Os custos e o aumentando decorrente aos aumentos de 

impostos, encargos trabalhistas ica em longo prazo e, mesmo 

que os dados da pesquisa realiz ponte que os 

consumidores da marca Youcom postos a pagar pel s 

produtos, ntender realmente at lico-alvo 

ente disposto a pagar.  

Analis  a

Brasil que afeta diretamente nos resultados do merc A crise eco

greve dos caminhoneiros e as temperaturas acima da esperada p

fizeram com que o setor alterasse as p nsequentemente, 

para o pr o, outro aspecto preocupante  a alta populariz  e 

                                            
21 Dispo <http://datasebrae.com.br/negocios-de-moda/#escolaridade>. Acesso em: 07 set. 
2018. 
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evid  imos tempos. A compra e venda 

de produtos usados se enquadra no que se chama de Economia Colaborativa22.  

 Uma pesquisa realizada em agosto de 2017 pelo Servi

o (SPC) e pela Confede acional de Dirigentes Lojistas (CNDL)23, 

aponta que oito em cada dez consumidores acredita que o consumo colaborativo 

tende a torna il. As s, por exemplo, 

foram os produtos mais comprados em gundo a pesquisa, 47% buscam 

este ser  dinheiro. Mas ai utras motiva

parte dos consumidores: evitar r o consumo excessivo 

(45%), ximo (36%); trocar as com outras pessoas (34%), 

preservar o meio ambiente (31%), novas redes de relacionamento (30%), melhorar a 

qualidade de vida (29%) e, po ortunidade de ganhar dinheiro, com 

28%. Ainda de acordo com a pesquisa, 24% dos consumidores venderam alguma 

rio guarda-roupa. Todos esses dados foram levantados com base nos 

consumidores das 27 capitais brasileiras, entre homens e mulheres, com idade igual 

ou maior que 18 anos, e de todas as classes sociais. 

 

3.2 OBJETIVO DE MERCADO 

 

 O objetivo  aumentar em 30% seu faturamento anua

2019, a porcentagem de crescimento onta do 

investimento em comuni  

 

3.3 OBJET  

 

 O objetivo de comu rnar a marca refer  mercado da 

moda, de forma a destacar-se no segmento fashion  diversas 

possibilidades que a Youcom oferece. 

 

                                            
22   Economia colaborativa economia em que bens e  s de forma 
compartilhada. Fonte: VENTURINI,2015. 
23 D <http://www.cndl.org.br/noticia/consumo-colaborativo-40-dos-brasileiros-ja-
trocaram-hotel-por-residencia-de-terceiros/> Acesso em: 10 set. 2018. 
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3. CO  

 

 ada a r com a moda e a interp ue o 

estilo do mesmo diz para si e para os outros.  

 

3.5 BUDGET 

 

 O budget total para a  4.000.000,00 (quatr  

reais) representando 5% do faturamento total da marca. 

 

3.6 D E C  

 

A o via internet, a  presente nos meios 

tradicionais como TV aberta e paga, r  eventos promocionais. Com 

as duas es (online e offline) i r um resultado 

io  omnichannel, aspecto relevante para a marca e para os 

con ue estes buscam padr  os meios 

presentes). 

 Por meio das rede tr ntato com o 

o que nas plataformas digitais se  es atrelando 

oportunidades ao timing do contexto social (quando relevante). 

 Como estrat  elaborado u l, voltado pa

promovam a identidade da marca e refor oda o. 
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IV PLANEJAMENTO DE CAMPANHA 

 

4.1 TIPO DE CAMPANHA 

  

 Ap briefing, pode-se observar que o tipo de campanha que se 

encaixa nas  

 

 Campanha de Propaganda: esentar a marca ao 

consumidor e torn -la mais conhecida por seus principais atributos atrav

dos p  voltados  moda jovem 

adulto, sendo amisetas, jaquetas, saias, shor

no geral. 

 

4.2 BRI  

 

4.2 ia 

 

A Youcom a de roupas jovem, estilo streetwear, que possui como 

a so de surpreender e se conectar ao jovem dentro da esfera 

fashion s io conceito que naturalmente traz, a saber o frescor da 

juventude, a marca decidiu compenetrar-se em um segmento de mercado singular. 

 

4.2.2 Perfil do Target 

 

-alvo , ambos os sexos, das classes sociais B e 

C+, localizados nas reg es Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, com grau 

superior (ou em curso), solteiros e com ocupa rofissional diversificada.  
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4  Objetivos 

 

A Youcom estabeleceu como objetivo de mercado ampliar em 30% o 

faturamento a ximo ano (2019), por meio do seu esf

o em campanhas que enfatizem argu os, as quais se 

conectem com o consumidor no quesito moda, a fim de gerar id rnar 

ref ercado em que atua. 

 

4.2.4 Promessa 

 

 Quem vest como jovem, alegre, descolado, 

e atento  ncias da moda.  A .   

 

4  

 

 O consumidor adquire os produtos da marca Youcom tanto de forma racional, 

quanto de forma que o mesmo est  inclinado ao fator custo x 

 qualidade das p  e, principalmente, ao status e o estilo 

que a marca proporciona.  

Pode-se explicar a ra ato de que todos os consumidores 

compram roupas para suprir a necessidade de vestir- o emocional, por 

outro lado, ecessidade racion a, a -se, eles 

precisam estar adequados ao seu estilo descolado e diferenciado para sentir-se bem 

consigo mesmos. 

 

4.2.6 Tratamento/Personalidade da Marca 

 

Jovem, moderna, descont itada. Fa  muitas coisas ao 

mesm as, moda, cinema, internet, as 

anceiras, quero realizar todos os meus outros desejos. 
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Apresento-me, como uma marca que representa tudo o que envolve o lifestyle 

jovem. Cheia de atitude, promovo a mist brio, sou o mo da 

diversidade. 

 

4   

 

 Com base no Manual de Identidade24 da marca Youcom, a marca possui 

como obrigatoriedade o uso de uma tipografia padr minada Din Condensed, 

ma apresenta uma boa legibilidade em qualquer dispositivo. A Youcom 

 busca fugir  estilo de vida das pessoas e procura, na 

maioria das vezes, trabal rios urbanos para retratar a vida real. 

 io precisa transmitir essa mesma ideia. Para a 

cr iltro de cor, a companhia possui uma paleta de 

cores a ser seguida, de acordo com o t io representado. 

Ainda como e a, pede para que as c m misturadas e sim, 

usadas para ajudar a delimitar e demarcar ainda mais a identidade de cada um dos 

ter  o logo, o permitida YC pode e deve ser utilizada como 

u  deve substituir o logo original, apenas complementar 

de forma que o mesmo force e aumente a lembra  

 

4.3 OBJETIVO DE CAMPANHA 

 

Trans nico, o qual incenti mostrar sua real 

personalidade, se impor diante da sociedade e a e personalidade 

forte, ser aceito, respeitado e a disso, a campanha visa conscientizar 

atual, quanto futuro sobr cia de tolerar e aceitar as 

di izando que a marca, com seu e nico e diferenciado, 

a ser a mundo fashion n o as necess

o, no quesito vest prir as necessidades internas, quanto  

forma de ser e de sentir. E por fim, ressaltar que o conforto oferecido pelo produto 

                                            
24 Dis ara consulta no Anexo deste trabalho. 
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ocorre por dois motivos: devido ao estilo que sui e por 

de um look  

 

4 E CAMPANHA 

 

A estrat  posicionam  a atual 

marca com uma nova abordagem, para -la mais atrativa e ter seus principais 

atributos de moda jovem conhecidos e percebidos pelo target, propagando a 

diversidade de estilos existentes. E, desta forma, transmitir a e a 

marca Youcom representa: vestir-se de si e respeitar di  

 

4.5 ESTILO E RITMO 

 

 Acordado pelas datas comemorativas mais importantes para o target da 

marca, o estilo emocional, visto que envolve aspectos de 

 internas de jovens-adultos, como a forma de se expressar e mostrar para o 

mundo seu verdadeiro eu, sem retoques e sem medo de julgamentos. ara 

 posicionamento, na qual, 

destacadas algumas carac  diferenciadoras que os produtos oferecem. Para 

conseguir transmitir as i arca da forma correta e falando a mesma 

linguagem que blico- m estilo moderno,  

descolado e despojado. O ritmo por sua i  trabalhadas 

s de venda durante os meses em que a marca apr nio 

no faturamento, assim o target to  conhecimento gradativamente 

marca. 
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V PLANO DE TRABALHO CRIATIVO 

  

5.1 CONCEITO 

 

O conceito das pe de oas 

simplesmente como pessoas sem julgamento o ompreender o estilo e 

personalidade de ca  pois o 

importante r- de consigo mesmo. 

 

5 A 

 

 a ada  liberdade, trabalhando de 

forma harmoniosa o bom relacionamento entre  

 

5.2.1 Tema 

 

 O tema da campanha de P Compartilhar  

 

5.3 LINHA VISUAL 

 

As  da campanha transmitem o cotidiano. As 

ruas da cida assagem, mas principalmente, de descobertas, 

expres idades. Para integrar visualmente a essas imagens, foram 

trabalhadas as cores p ros, molduras, sobre  Fontes sem serifa. 

 

5.4 LINHA TEXTUAL 

 

 As princip nha  Prim

pela stilos. Youcom mentos 

a hashtag com a palavra compartilhar acompanhadas de algum 
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complemento. Toda a linha textual pensada para a campanha tem como objetivo 

transmiti  ideologias da marca, mas o 

coletivo. O consumidor encontrar s do que iss lo com o 

p il as que fazem de cada um, um ser 

especial, respeitando e compreendendo o estilo e personalidade de cada um. 

 

5.4.1 Slogan 

 

O slogan de marca e que acompanha o 

recimento da mesma. Mas, segundo o Manual de Identidade Visual da 

marca, apontado que a mesma slogan pois prefer  

Youcom  

a Youcom opta por tulos e texto de apoio nas suas 

mitindo com que os parceiros usem a criatividade para usar as mais 

diversas formas de dist  palavras.  

  

5.4.  

 
 

tulo das tilos. 

Compartilhar difer  

 

5.5 DETALHAMENTO DAS PE OLVIDAS  

 
TV POR ASSINATURA 

 

  

Cliente: Youcom  

Produto: Rou s 

a: Filme comercial 

Formato: 30  

Emissoras: MTV e Telecine Premium 
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 Somar estilos. Compartilh  

 Sinopse:  

 
O comercial foi gravado em um ambiente urbano da cidade de 

primeira cena apres  pr o 2019. As cenas em diante 

mostram ndo , 

refere-se ao posicionamento atual da marca, retratando o. Quando a 

batida da trilha sonora explode corte agressivo, agora aparecendo um 

grupo de dan rinos que retrata o grupo, o coletivo em que estamos inseridos no 

nosso cotidiano. A c rdo com a 

batida ncronizados e diferentes para representar a 

personalidade de cada um.  

O com  finalizado com todos   e 

log ulo da campa ar 

e o logo da marca. 

 Roteiro:  
 

PE   LETTERING UDIO 

PG  Fundo urbano e a entrada do nome da est  
Primavera/Ver

2019 
0:00 a 0:02 

PA  

o sozinha com o elemen co 
 amarelo passando rapidamente remetendo  

identidade visual da campanha e enquadramento da 
rente. 

 0:02 a 0:04 

PM  
Uma pe zinha com enquadramento 
d mera de lado. 

 0:04 a 0:06 

PA  
Volta o enquadramento de frente e ela continua 

 
 0:06 a 0:09 

PG 2  

Um corte quando  o 
elem gulo amarelo e um grupo de 
pessoa onizados com enquadramento 
da era de frente. 

 0:09 a 0:12 

PC 2  
O grupo continua dan m um enquadramento 

s pessoas. 
 0:12 a 0:13 
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PG  
ndo e o enquadramento volta 

para frente centralizado. 
 0:13 a 0:14 

CA 1,5  
O grupo continua da do com um movimento de 

 
 0:14 a 0:16 

PG  
O grupo co ndo com um movimento de 

 geral visto de cima. 
 0:16 a 0:17 

PA  
O grupo tos diferentes um dos 
outros, com pido. 

 0:17 a 0:20 

PM  
O grupo quadramento 
registra mais detalhes em um p  

 0:20 a 0:22 

PG 1  O grupo volta a ro  0:22 a 0:24 

CB  
O mov trad ngulo com a 

ra baixa e contra a luz. 
 0:24 a 0:25 

PG  
O movimento diferente gistrado de frente com 
plano aberto. Com alguns cortes de outras cenas 
acompanhando  

 0:25 a 0:26 

CA  
O movimento do grupo sincronizado  captado de 
cima. 

 0:25 a 0:26 

PG  O movimento do grupo   0:26 a 0:27 

PM  
O movimento do gru  

ainda aparece nas  
 0:26 a 0:27 

PM  
Movimento do gr  em  mera, 
com cortes b s. 

 0:27 a 0:28 

PA 0,  
Finalizando com apenas o ambiente a
grupo, ent da campanha: Somar estilos. 
Compartilhar difere  

Somar estilos. 
Compartilhar 

 
0:28 a 0:29 

PA  Terminar com a amb o da marca. Youcom 0:29 a 0:30 

 

PA: Plano aberto; PG: Plano geral; PC: Plano conjunto; PM: Plano : alta; CB . 
 

Tabela 6 - Roteiro filme comercial 30'' Tv Paga 
Fonte: INK Comuni , 2018 
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 Storyboard 
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Figura 41 - Storyboard filme comercial 30'' TV 

Fonte: INK Comuni , 2018 
 

 Justificativa: A TV  um excelente lo pa

meio visual o, lico-alvo possui afinidade com o 
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meio e buscam por programas de entretenimento e descontra o relacionando 

estes com a marca. 

 

 
 

 F ca 

Tipo: Spot 

Cliente: Youcom  

 

 

Emissoras: Metropolitana e Disney 

 ulo: Somar estilos. Compartilhar dif  

 Letra da ica: River - Bishop Brigger  Instrumental. 

 Roteiro:  

 
 

CLIENTE: 
YOUCOM 

: 
Somar estilos.  

 

TIPO DE 
 Spot  

 
 

 TEC 
 

  
 LOC 1 
  
  

 
 LOC 1 
  
  
  
 

 LOC 1 
  
 
 LOC 1 
 

  
  
LOC 1 
 

  
  
 
 TEC  

 A: River  Bishop Brigger  Instrumental  BG 
 
(VOZ COM ATITUDE)  mo a...um conjunto de 

adas por quem sente, por quem  
(PA ) 
  
 
(VOZ COM ATITUDE) Um conjunto que rompe com di
movimento cotidian considerado  - Obra do senso comum.  
(PAUSA 2  
  
 
Est ndo o que para compartilhar o que te soma e o que te move? 
  
 

 compartilhamos tudo, principalmente as s. 
s somos assim. 

   
 

 
Somar estilos. Compartilhar di   
Youcom 
  
 

FADE OUT  ca River  Bishop Brigger  Instrumental  BG 

 
Tabela 7 - Roteiro Spot 30'' 

Fonte: INK Co , 2018 
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 Justificativa: O r o impulsiona a do ouvinte, fazendo com que 

o consumidor se inspire e reflita sobre o texto utilizado na campanha. A  

disso, o target pode receber a mensagem a caminho da faculdade, do 

traba , em seus momentos de lazer. 

 

INTERNET 

 

 cnica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1,200 x 628px 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 Somar estilos. Compartilhar  

 Texto 1:  

 Texto 2: el, com muito estilo para compartilhar 

com os a ha na nova co o de v . 

 

Imagem  Co ra/  Facebook 
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 Justificativa: O Facebook cial do mundo. Por esta raz

mido o muito 

que possibilita a marca atingir o target de uma maneira mais 

vantajosa em uma rede no qual ele j  hab

muito similar s  de amigos no feed. 

 

ica Co Prima  Facebook 

 



140 
 

 

 Ficha  

Cliente: Youcom 

Tipo: Carrossel 

Formato: 1080 x 1080px 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 lo: Somar estilos. Comparti  

 Texto 1: lh . 

 Texto 2: nova co ia de novidades, o muitos estilos para 

 

 

Carrossel Co  Primavera/Ve  
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 Justificativa: O formato nos possibilita a que 

constituem uma unidade e, por meio dele, conseguiremos mostrar mais p as da 

 para que o usu o saiba das possibilida s que a Youcom 

oferece. 

 
Aplic o Carrossel Co  Facebook 
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 Ficha  

Cliente: Youcom 

 

Formato: 1,200 x 628px 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 Somar estilos. Compartilhar difere  

 Texto: ve  d  ara somar e compartilhar. 

 

 Primavera/V  Facebook 
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 Justificativa: Es

ao o. Por isso, a inten oas utilizando as 

as da co features rea ar os detalhes de cada produto. Por 

exemplo: se a modelo usa uma bolsa, nos features sa separadamente, 

dessa forma, mostraremos o look composto e que o m. 

 
 
A o Co  Primavera/V  Facebook 
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 F  

Cliente: Youcom 

Ti  

a: Filme comercial 

 

Tamanho: 16:9 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 Somar estilos. Compartilhar diferen  

 Sinopse:  

O comercial foi gravado em um ambiente urbano da cidade d

primeira cena apresentamos a est ve . As cenas iniciais 

 d , 

representa o posicionamento atual da marca, retratando o o. Quando a 

batida da trilha sonora explode ito um corte agressivo, agora aparecendo um 

rata o grupo, o coletivo em que estamos inseridos no 

nosso cotidiano tura de  com cortes de acordo com a 

batida rentes para representar a 

personalidade de cada um.  

lizado com todos eles andando em dire  

log a lo da campa stilos. Compartilhar 

di  o logo da marca. 
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 Roteiro: 

 

PE   LETTERING  

PG  Fundo urbano e a entra  
Primavera
2019 

0:00 a 0:01 

PA  

Uma inha com o e o 
ret gulo amarelo passando rapidamente remetendo a 
identidade visual da campanha e enquadramento da 
c era frente. 

 0:01 a 0:04 

PM  
Uma pes dramento da 

 de lado. 
 0:04 a 0:06 

PA  
Volta o enquadramento de frente e ela continua 

 
 0:06 a 0:08 

PG  
Um corte quand

o  amarelo e um grupo de 
pessoas. 

 0:08 a 0:09 

PC  
O grupo con om um enquadramento 

s pessoas. 
 0:09 a 

0:012 

PG 2  
O grupo continua dan  o enquadramento volta 
para frente centralizado. 

 0:12 a 0:13 

PM  
Movimento do gr har em di  mera, 

 
 0:13 a 0:13 

PA  
Finalizando com ap o 
grupo, entra o tulo da campanha: Somar estilos. 
Compartilhar diferen  

Somar estilos. 
Compartilhar 

 
0:13 a 0:14 

PA  Terminar com a ambienta  Youcom 0:14 a 0:15 

 

PA: Plano aberto; PG: Plano geral; PC: Plano conjunto; PM: Plano io; CA ra alta; CB ra baixa. 
 

Tabela 8 - Roteiro filme comercial 15'' Facebook 
Fonte: INK Comunica , 2018 

 

 Justificativa: casar com Pay T

rsivo, oferece a ex ia completa na ferramenta, isto 

imagem, som e movimento. 



146 
 

Apli  deo Co  Facebook  
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 Ficha ca 

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1080 x 1080px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 tulo: Somar estilos. Compartilhar difere  

 Texto 1:  leveza dos teus movimentos te faz diferente  

 Texto 2: a a nova cole  

 Texto 3: imentar, somar e compartilhar com estilo. Na YC vo

 

 Justificativa: O Instagram das maiores redes sociais do mundo. Por 

esta raz m de ser muito consumido pelo con  muito 

el e que possibilita a marca atingir o target de uma maneira mais vantajosa 

em uma rede na qual el habitua  formato muito similar s 

nicas de amigos no feed. 
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Post Co o P  Instagram
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A o Post Co o Prim o Instagram 
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Cliente: Youcom 

Tipo: Search 

Portais: Google 

 Somar estilos. Compartilhar diferen . 

 Texto:  estilos. Compartil as. Corra e confira as novidades 

 

 Justificativa: Com a tivos e que exploram os atributos 

oferecido pela marca, o intuito de ut search  

consumidor em potencial encontre exatamente o que ele procura por meio dos 

termos de pesquisas s e atributos da Youcom. 

 disso, esse formato realiza todo o papel de cobertura, o que impulsiona a 

. 

 

Search Co  Primavera/  Google  
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A arch Co mavera/  Google 
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 Ficha  

Cliente: Youcom 

me comercial 

Forma  

Tamanho: 16:9 

Tipo: Trueview 

Portais: Youtube 

Cor: RGB 

 tulo: Somar estilos. Compartilhar dif . 

 Sinopse:  

O comercial foi gravado em um ambiente urbano da cidade d

primeira cena apresentamos a est vera/ve s cenas iniciais 

 d , 

representa o posicionamento atual da marca, retratando o o. Quando a 

batida da trilha sonora explode ito um corte agressivo, agora aparecendo um 

grupo de d rata o grupo, o coletivo em que estamos inseridos no 

nosso cotidian tu ulos, com cortes de acordo com a 

batida rentes para representar a 

personalidade de cada um.  

O lizado com todos eles andando em dire  

log lo da campa mar estilos. Compartilhar 

di  e o logo da marca. 

 Roteiro: 

 

PE   LETTERING  

PG  Fundo urbano e a entrada do nome da e  
Primavera/Ve
2019 

0:00 a 0:02 

PA  

m o elemento 
o  amarelo passando rapidamente 

remetendo a identidade visual da campanha e 
 

 0:02 a 0:04 
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PM  
Uma pessoa da  sozinha com enquadramento 

 lado. 
 0:04 a 0:06 

PA  
Volta o enquadramento de frente e ela continua 

o. 
 0:06 a 0:09 

PG  

Um corte quando a m arece o 
rupo de 

ando sincronizados com enquadramento 
 de frente. 

 0:09 a 0:12 

PC  
O grupo co  um enquadramento 
mais p ximo as pessoas. 

 0:12 a 0:13 

PG  
O grupo continua dan
para frente centralizado. 

 0:13 a 0:14 

CA 1,5  
O grupo continua d ovimento de 

 
 0:14 a 0:16 

PG  
O grupo conti ndo com um movimento de 

era geral visto de cima. 
 0:16 a 0:17 

PA 0,5  
os 

outros, com um corte bem pido. 
 0:17 a 0:20 

PM  
O grupo volta a 
registra mais detalhes em um p o. 

 0:20 a 0:22 

PG  O grupo volta a dan nte um do outro  0:22 a 0:24 

CB  
ad com a 

c ra baixa e contra a luz. 
 0:24 a 0:25 

PG  
o de frente com 

plano aberto. Com alguns cortes de outras cenas 
acompanhando a ba sica. 

 0:25 a 0:26 

CA  
O movimento do grupo sincronizado 
cima. 

 0:25 a 0:26 

PG  O movime iferente um do outro.  0:26 a 0:27 

PM  
O movimento do grupo  de outro gulo. O 

lo ainda aparece nas bat sica. 
 0:26 a 0:27 

PM  
m  

com cortes  
 0:27 a 0:28 

PA  
Final
grupo, entra da campanha: Somar estilos. 
Compartilhar dife . 

Somar estilos. 
Compartilhar 

 
0:28 a 0:29 
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PA  Termin o e o logo da marca. Youcom. 0:29 a 0:30 

 

PA: Plano aberto PG: Plano geral; PC: Plano conjunto; PM: Plano m : alta; CB: ixa. 
 

Tabela 9 - Roteiro filme comercial 30'' Youtube 
Fonte: INK Co , 2018 

 

Ap  deo Co ra/V  Youtube 
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 Justificativa: o emprego desse form

mais fortes da intern  udio, sejam aliadas o da 

marca. Dessa maneira, a nova abordagem do posicionamento da marca e 

 desenvolvidas da forma mais cl  

completo entendimento do target, por isso utiliza-se os 30 seg

ademais o consumidor da mar ligado  internet e por isso, faz todo 

sentido estar na segunda maior ferramenta de busca da internet. 

 

  

Cliente: Youcom 

 comercial 

Formato:  

Tamanho: 1080 x 1920px 

deo Stories 

Portais: Instagram 

Cor: RGB  

 ulo: Somar estilos. Comparti  

 Sinopse:  

O comercial foi gravado em um ambiente urbano da cidade d

primeira cena apresentamos a est ve s iniciais 

mostram  da , 

representa o posicionamento atual da marca, retratando o o. Quando a 

batida da trilha sonora explode ito um corte agressivo, agora aparecendo um 

grupo de retrata o grupo, o coletivo em que estamos inseridos no 

nosso cotidian tura d m cortes de acordo com a 

batida rentes para representar a 

personalidade de cada um.  

inalizado com todos eles andando em dire  

log lo da campa los. Compartilhar 

di  o logo da marca. 
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 Roteiro: 

 

PE   LETTERING  

PM  
Fundo urbano,  amarelo presente o 
ao fim. O nome d resente e uma pessoa 

ando sozinha. 
 

0:00 a 
0:03 

PM  
Sai o nome da es o e mesma pessoa continua 

amento de lado. 
 0:03 a 

0:05 

PM  
Volta o enquadramento de frente e ela continua 
d  

 0:05 a 
0:06 

PM 1  
Um corte quando 
grupo de pessoa  

 0:06 a 
0:07 

PC 1  
O grupo continua dan
mai s pessoas. 

 0:07 a 
0:10 

PM  
O grupo contin do e o enquadramento volta 
para frente centralizado. 

 0:10 a 
0:11 

PM 1  
O imento de 
c era geral visto de cima. 

 0:11 a 
0:12 

PM  
inhar em dir  

 dos. 
 0:12 a 

0:13 

PA  
Termina com a go na parte superior e 

ulo na parte inferior. 

Somar estilos. 
Compartilhar difere as. 
Youcom. 

0:13 a 
0:15 

 

PA: Plano aberto; PG: Plano geral; PC: Plano conjunto; PM: Plano ra alta; CB  baixa. 
 

Tabela 10 - Roteiro filme comercial 15'' Instagram 
Fonte: INK C , 2018 

 
 Justificativa: Esse for dos mais  da m online 

 e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. A Youcom, portan

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram is nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos us   
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Aplica do  Co  Instagram 
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 Fi ica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Somar estilos. Compartilhar  

 

 Stories Cole  Instagram   
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 Justificativa: Esse form m dos mais d  online 

 apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. Youcom

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram e atrav  dela, conseguir impactar u co mais nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos rios.  

 

Stories Co  Instagram 
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 Fi cnica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 ulo: Ano novo 

 Texto: ra compa  

 
Stories Ano Novo Instagram  
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 Justificativa: online 

e fica na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. A int Youcom, 

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram e atrav r impactar  mais nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos us   

 
 
Apl  Ano Novo Instagram 
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 nica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 : Dia da Saudade 

 Text Compartilhe momentos  

 

Stories Dia da Saudade Instagram 
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 Justificativa: Esse format dos mais descontra s d online 

 na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. A inten Youcom, portant

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram dela, conseguir impactar um blico mais nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos usu .  

 

Aplica ories Dia da Saudade Instagram  
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Cliente: Youcom 

Tipo: Stories  

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram  

Cor: RGB 

 Dia da amizade 

 Texto: h  

 

Stories Dia da Amizade Instagram 
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 Justificativa: Esse for m dos mais descontr dia online 

atual,  24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. A inten Youcom

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram , c co mais nichado, 

aparecendo em momentos mais ext  

 
 

 Amizade Instagram 
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 F  

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories  

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram  

Cor: RGB 

 ulo: Carnaval 

 Texto: ta alegria para compart  

 

Stories Carnaval Instagram 
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 Justificativa: Esse dos mais desco online 

ca na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. A inte  Youcom, portanto, 

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram impactar um ado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos usu rios.  

 

Apli ories Carnaval Instagram 
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 F cnica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1,200 x 628px 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 Outono/Inverno 

 Texto 1: os para  Av. Paulista ver de pertinho um des

as nov s da Collection 19 TC? Estamos te esperando  

 Texto 2: ction1 am que iam ficar de fora dessa? Logo a 

gente, que ama compartilhar tudo? Os primeiros 200 seguidores que 

comentarem com a #euquerocollection19 Av. Paulista 

ver de pertinho esse desfile TOP! VALENDO . 

 

Post Outono/Inverno Facebook   
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 Justificativa: O Facebook maior 

 um meio muito consumido pelo consumi rmato muito 

el e que possibilita a marca atingir o target de uma maneira mais vantajosa 

em uma rede no qua  j uito similar  

feed. 

 

 Post Outono/Inverno Facebook   
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Ficha  

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1,200 x 628px 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 lo: Outono/Inverno 

 Texto 1:  

 <collection19  co a 

de Outono/Inverno 19 da YOUCOM. E  toda inspirada em ca, urbano, 

moda e estilo. Tudo com a sua e a nossa cara. Quer saber mais sobre como 

foi o desf . 

 

Post Outono/Inverno Facebook  
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 Justificativa: O Facebook ior rede social do mundo. Por est

al io muito consumido pelo consumidor, to muito 

re l e que possibilita a marca atingir o target de uma maneira mais vantajosa 

em uma rede uado, ilar  

postagens org nicas de amigos no feed. 

 

Ap Post Outono/Inverno Facebook  
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 Fic nica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1080 x 1080px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Outono/ Inverno 

 Texto 1 Collection 19  

 Texto 2: llection 19// Quer saber como foi o desfile de apre a 

Collection 19 YC? Passa para o lado <3  

 

Carrossel Outono/Inverno Instagram 
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 Justificativa: O Instagram a das maiores redes sociais do mundo. Por 

a consumido pelo consu formato muito 

rent ibilita a marca atingir o target de uma maneira mais vantajosa 

em uma rede no qu ado,  muito similar  

o feed. 

 

Apli o Carrossel Outono/Inverno Instagram  
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 F  

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Dia mundial do meio ambiente 

 Texto:  compartilhar.  

 

Stories Dia Mundial do Meio Ambiente Instagram  
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 Justificativa: Esse f dos mais descontra online 

ede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumido Youcom

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram e atra la, conseguir impactar um blico mais nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos usu  

 

A  Stories Dia Mundial do Meio Ambiente Instagram 
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 Ficha t  

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Dia mundial do rock 

 Texto: ca mpart  

 

Stories Dia Mundial do Rock Instagram 
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 Justificativa: os mais  online 

atual, na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e Youcom

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram onseguir impactar um p ais nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos us  

 

Aplica o Stories Dia Mundial do Rock Instagram 
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Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Dia dos pais 

 Texto: para compartilhar  

 

Stories Dia dos Pais Instagram  
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 Justificativa: s online 

atu e fica na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. Youcom, port

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram s dela, conseg

aparecendo em momentos mais extrovertidos d os.  

 

Apli  Stories Dia dos Pais Instagram  
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 Ficha  

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Dia do cliente 

 Texto 1:   

 Texto 2:  partir de 10% de desconto as das lojas 

e-commerce, para comemorar no estilo Youcom  

 

Stories Dia do Cliente Instagram   
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 Justificativa: Esse forma  dos mais descontr os d online 

e fica na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e Youcom, portan  

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram r impactar um p is nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos us  

 

Apl Stories Dia do Cliente Instagram   
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 Ficha t  

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 Dia da con cia negra 

 Text Compartilhe suas cores   

 

Stories Dia da  Negra Instagram  
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 Justificativa: Esse forma  dos mais descontr os d online 

e fica na rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e Youcom, port  

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram r impactar um p chado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos us  

 

o Stories Dia da Co  Negra Instagram  
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 Ficha  

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1,200 x 628px 

Portais: Facebook 

Cor: RGB 

 Natal YC. 

 Texto 1: Momento especial tem que ter look especial e na YC, tem 

muita novidade <3 . 

 

Post Natal Facebook 
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 Justificativa: O Facebook maior rede social do mundo. Por esta raz

e ser um meio muito consumido pelo consumi rmato muito 

el e que possibilita a marca atingir o target de uma maneira mais vantajosa 

em uma rede no qua  j uito similar  

 de amigos no feed. 

 

Post Natal Facebook  

 

 



186 
 

 

 Fi  

Cliente: Youcom 

Tipo: Imagem (LPP) 

Formato: 1080 x 1080px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 ulo: Natal YC 

 Texto 1:  sua cartinha para o Papai Noel pedindo os looks da YC? 

Corre que ainda  tempo do bom velhinho te atender <3  

 

Post Natal Instagram  
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 Justificativa: O Instagram as maiores redes sociais do mundo. Por 

o consumido pelo consumidor,  um formato muito 

e possibilita a marca atingir o target de uma maneira mais vantajosa 

em uma rede no qual bitua   

postagens  de amigos no feed. 

 

A Post Natal Instagram  



188 
 

 

 nica 

Cliente: Youcom 

Tipo: Stories 

Formato: 1080 x 1920px 

Portais: Instagram 

Cor: RGB 

 T ulo: Natal YC. 

 Texto:  

 

Stories Natal Instagram  
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 Justificativa: is desco s da online 

atual a rede apenas 24h e funciona para momentos de liberdade e 

espontaneidade entre marca e consumidor. A in Youcom, p

utilizar este canal para se conectar com o target que utiliza esta ferramenta do 

Instagram e at  conseguir impact is nichado, 

aparecendo em momentos mais extrovertidos dos usu  

 

Apl o Stories Natal Instagram   
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Logo Adesivo Natal   

 

 

 

 

 

 

 

Aplica o Logo Adesivo Natal   
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 Ficha  

Cliente: Youcom 

Material: Digital 

Formato: JPEG 

Tamanho: 72dpi - 192 x 288px  

Orienta ertical 

Cores: RGB 

 Somar estilo  

 

rbano  
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 Justificativa: O rel um formato de grande impacto por suas 

inusitadas por  da Youcom transita quase que diariamente, 

apresentando d o da campanha.  
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MONITORES DE PLATA  

 

 F  

Cliente: Youcom 

Material: Digital, MP4 

Formato  

Tamanho: 1280 x 800px 

Cores: RGB 

 ulo: Somar estilos. Com  

 Sinopse: Um  de fotos do ensaio c s e roupas da 

Youcom, com elementos da identidade visual da campanha, tr

acompanhadas a batida da a, mas sem termina 

com o logo da marca. 

 Roteiro: 

MC   

Zoom in  Abertura com o logo da marca. 

Zoom in  
Foto - Uma pessoa fazendo movimento de a levantada. 
Saindo a foto para o lado esquerdo. 

Zoom in  Foto - Grupo caminhand o  era. 

Zoom in  
Foto - Grupo com fazendo pose de elemen a. Saindo a foto para o 
lado esquerdo. 

Zoom in  Foto - trio de meninas com poses de d das. 

Zoom in  Foto - pose casal, elementos da da a foto para a esquerda. 

Zoom in  Foto- a. 

Zoom out- 
Zoom in 

 Termina com o logo da marca com o efeito zoom. 
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MC: Movi       ZOOM IN: Aproximar       ZOOM OUT: Distanciar 
 

Tabela 11 - Roteiro filme comercial 15'' metr  
Fonte: INK Com , 2018 

 

Ap nitores de Plataforma do Metr   
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 Justificativa: to muito importante e d cia 

ue os minutos de espera entre um 

metr ntretenimento. Por isso, o objetivo da 

onitores  consumidores em potencial vejam a marca 

e a entenda dentro dos seus contextos 

o, este formato oferece ma qualidade para a 

exposi de imagens e conceito da marca, atraindo o u deste 

transporte de forma mais impactante. 
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VI  

 

6.1   

 

6.1.1  

 

 Vo  n    

 

6.1.2 Objetivo 

 

O objetivo da p iar o entre a marca e o sexo 

feminino, criando uma  de proximidade ao estabelecer omo 

por exemplo, empatia e solidariedade.  

 

6.1.3  

 

Realizar um ocial, por meio do es   tos 

gerados a partir da Nota . 

 

6.1.4  /  

  

A a 01

take one esente no check out de cada loja 

Youcom sso, os vendedores  e-mail  

incentivar o consumidor a doar exclusivamente atra  da Nota Fiscal Paulista 

que pode ser realizada automaticamente no momento da 

f a, assegurando-o de que toda a op ficaz e 

 

rio que seja realizada a compra de um ou mais produtos 

Youcom e no check out da loja com 

fiscal, o aten ara qual a entidade e o p e doa
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direc da Nota Fiscal Paulista nica ocorre por 

meio de cadastro em um sistema que foi criado por iniciativa do governo. 

 

Regulamento 

1. Disposi erais 

1.1 ncentivo a Nota Fiscal Pauli a destina-

se aos clientes pesso ica residente e domiciliada no onal que 

realizaram compras em qualquer va a 31 de 

 de 2019, e que tenham cadastro no site da Nota Fiscal Paulista ativo. 

1.2 Declarar e confirmar dados pessoais, temp her dentre 

as entidades lista  

 

6.1.5 Justificativa 

  

 ido ser um 

comemorativo para as mulheres em o mundial, pois no dia 8 de 

do Dia Internacional da Mulh m disso, foi escolh

de campanha para maior abran

particip  simples interesse em contribu o exij o ou requer a 

interatividade a fim de uma recompensa, roximar, criar conhecimento 

sobre o trabalho das ONGs em defesa da mulher e a 

sociedade. A quantidade de displays . 

 tante ressaltar que as compras realizadas com a finalidade de 

presente za a da marca, 

sendo as o da nota fiscal. 

 Foram escolhidas 6 ONGs de combate  viol ra a mulher e

onde possui a maioria das lojas da marca, sendo estas:  

 

o Paulo  

Associa o Fala Mulher 

: 4  aulo  SP 

Telefone: (11) 3271-7099 
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E-mail: sui, apenas o. 

  

Rio Grande do Sul  

THEMIS 

Endere  Rua dos And o Alegre - Rio Grande do Sul 

- Brasil  

Telefone: (51) 3212-0104 

E-mail: themis@themis.org.br 

  

Santa Catarina 

her Catarina 

: Neusa Freire Dias  presidente do Conselho Deliberativo - 

is/SC 

Telefone: (48) 223-8010 / 223-1463 

E-mail: neusa-dias@uol.com.br 

  

Distrito Federal 

Agende  adania e Desenvolvimento 

: Setor Hoteleiro Sul Q. 1 Condom d Super. cio 2000 - 

lia - DF 

Telefone: (61) 3273-3551 

E-mail: agende@agende.org.br 

  

Minas Gerais   

 -Mulher 

Endere  Rua Freire de Andrade, 153, Ap. 902, Centro, Barbacena - MG 

Telefone: (32) 3332-5715 

E-mail: mariaguiomar@barbacena.com.br 

  

 

Casa da Mulher Brasileira de Curitiba 

Ende  Av. bral, Curitiba - PR 
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Telefone: (41) 3252-1048 

E-mail: cmb@cmb.curitiba.pr.gov.br 

 

7.1.6 de Recursos Materiais 

 

 Produ   m Facebook), take one, 

display e e-mail marketing para treinamento da a  

 

6.1.7 amentos 

 

 

Cliente: Youcom 

 

   
Tema:                             2019 

 Quantidade  Valor Total do Item 

Take One (500/loja)  50.000 R$ 0,05 R$ 2.500,00 

Display 168 R$ 8,99 R$ 1.510,32 

   R$ 4.010,32 

    

Data:    ________________________________________________ 
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6.1.8  

 

Take One



201 
 

Aplica ne
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E-mail Marketing
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Post Facebook
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205 
 

Stories Instagram
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A ories Instagram
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Post Facebook Comem Dia das Mulheres
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Po Dia das Mulheres



209 
 

 

6.2 ABRIL 

 

6.  

 

palooza com a Youcom. 

 

6.2.2 Objetivo 

 

Ger r  com o target 

incentivando jeans antigas para serem (re)transformadas no 

projeto Jeans For Change e por conseq . 

 

6.2 ia 

 

Rea  coordenada com teaser, blitz special 

em evento. 

 

6  / nica 

  

A primeira parte da  s meses de janeiro e fevereiro de 2019, 

onde s os teasers a respeito da blitz que  dia 21 de  nas 

tr sendo essa

Alegre e Florian espectivamente liberados nas redes sociais 5 teasers 

a cada 15 dias. 

A data escolhida ntes do evento, o que possibilita a todos os 

participantes se programarem.  

Para ganhar um Lollapass, o interessado deve resentar no lugar 

divulgado, send livre do MASP, em Porto Alegre no 

Parque Farroupilha e em is no Mercado Central, com uma p jeans o 

que de 15% na compra de um vest a ou 
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e-commerce, o direito de procurar uma das 5 bolinhas brancas na piscina de 

bolinhas pretas da Youcom. O tempo de p  limitado a 60 segundos por 

pessoa, podendo essa participar apenas uma vez. 

A segunda parte da a iciais do evento 5, 6 e 7 de abril 

de 201 o colocados seis totens personalizados de provadores virtuais da 

Youcom, em dois pontos distintos mo de Interlagos. A a o interativa 

permite a Instagram e crie diferentes com

roupa, podendo compartilhar na mesma rede social e realizar a compra via e-

commerce.  

 

Regulamento  

 1. A Promotora  

lapalooza com a Youcom  

Youcom - FASHION BUSINESS C ROUPAS LTDA - CNPJ: 

17.574.231/0016-98, com sede em Avenida Praia De Belas, 1181, Loja 3042, 3043, 

3044, Loja 3045, 3046 Andar 3, Praia De Belas - Porto Alegre/RS. CEP 90110-970, 

Brasil. 

 

2. A Prom  

 em que o interessado a ganhar 

um ingresso para o Lollapalooza de cer na data e ocal 

divulgado com um s pa -requisito, e por meio de 

cadastro  C contrar 

1 (uma) das 5 (cinco) bolinhas brancas em uma piscina de bolinhas, que 

correspondem ao Lollapass,  dia 21 de o de 2019, sendo 

divulgada com ncia de cerca de 1 (um)  

 

3.  

3.1 O participante que encontrar a bolinha branca como propos

p ngresso para o Lollapalooza, em um ) dias em que o evento 

ocorre.  
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3.2 Em nenhuma  p  ser convertido em dinheiro ou 

trocado por qualquer out  direito. 

 

4. Entrega d  

4.1 O contemplado receber em s o ingresso no dia da Blitz, ficando 

t l por ele. 

 

5. o 

5.1 A promo divulgada atra redes sociais da Youcom. 

 

6. Retirad  

6.1 O participan por 

despesas para  hospedagem se forem neces rias para o evento q

o ben io final d  

6.2 O participante ganhador, ao re o, -lo sem 

direito a futuras reiv  bem como concorda em isentar a Youcom e/ou 

qualquer empresa envolvida na promo mpanhias coligadas, su  

e afiliadas, inclusive seus respectivos ios, representantes, prestadores de 

e agentes ou qualquer outra pessoa ou o nvolvida diretamente 

ou indiretamente nest  de toda ou qualquer demanda 

consequente de sua pa  ou recebimento e utili  

mi as relativas ao cumprimento, bom andamento 

e desfecho da Pro  

 

8. Disp rais 

8.1 O ganhador ou seus respo is concordam em ceder neste ato, 

gratuitamente, os direitos de uso do seu nome a Youcom, em quaisquer m ias (on 

ou offline, o o, para uso exclusivo na divulga

promo pe odo de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento do 

o. 
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8.2 A autori ma citada, exclusiva para este fim, ifica, nem 

implica ou resulta em obr sendo esta facultativa 

Youcom, tampouco em pagamento ao participante contemplado. 

8.3 Os participantes os automaticamente desta 

em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade 

eenchimento dos requisitos previamente 

determinados e/ou em decor rretas ou equivocadas, de 

acordo com as regras deste Regulamento. 

8.4 Em momento algum pod ora ou as demais empresas 

rem responsabilizadas por problemas, falhas ou 

funcionamento ico, de qualquer tipo, 

8.5 Os direitos rteio e ao eventual recebimento do pr

pessoais e int do permitida sua negoci

Participantes, em quaisquer termos e con  

8.6 A presente p o es inculada a qualquer outra  

Youcom em vigor durante seu prazo, portanto s io   

cumulativos. 

8.7 A participa  rrestrita, do 

presente instrumento pelos participantes, que manifestam sua total e incondicional 

aceit  Regulamento e renunciam a qualquer questionamento 

sobre os s de julgamento adotados. 

 

6.2.5 Justificativa 

  

 lizada para isa fomen  de marca e 

fi o na mente do consumidor. e blitz meses 

de antec , pois ranger o maior essoas para 

olhido para  ea e ter 

melhor administr  de recursos pa  
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O scolhido com base em dados etnog cos do target, onde foi 

verificado grande afinidade e envolvimento co  um dos 

festivais mais populares realizados no Brasil. A quantidade de ingressos e de 

bolinha  proporcional combinada ao fator sorte. As cidades escolhidas 

s s com o maior e lojas.  

 O Jeans For Change (em por

Youcom que reutili ns para criar novas roupas e acess ios. A 

o realizada na quinta feira exclusiva para esse 

projeto. 

 

6.2.6 R  Recursos Materiais 

 

 ic Facebook), estrutura 

para coleta de jeans, o para a Blitz junto  prefeitura da 

cidade, 3 piscinas de bolinhas com 3.000 bolinhas pretas e 5 bolinhas brancas 

(cada), 15 ingressos Lollapass, 6 Totens interativos touch screen, promotores de 

eventos (24) e camisetas para os promotores. 

 

6.2. os 

 

 

Cliente: Youcom 

 

   
Tema: Lollapalooza                                     Abril - 2019 

 Quantidade  Valor Total do Item 

Tenda 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Piscina de bolinhas (3.000 bol.) 3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 

Local Blitz 3 R$2.500,00 R$ 7.500,00 

Lollapass 15 R$1.560,00 R$ 23.400,00 

Totem (provador virtual) 6 R$5.000,00 R$ 30.000,00 
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Promotores 24 R$200,00 R$ 4.800,00 

   R$ 65.700,00 

      

Data:    ________________________________________________ 

    

    

7  

 

Blitz  Teaser Internet 1
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Blitz  Teaser Internet 2
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Blitz  Teaser Internet 3
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Blitz  Teaser Internet 4
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Blitz  Teaser Internet 5 
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Teasers Blitz Internet
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Carrossel Facebook 1
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Aplica arrossel Facebook 1
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Carrossel Facebook 2
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 Carrossel Facebook 2 
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Planta Geral Blitz
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Planta Externa Frente Blitz
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Planta Externa Lado Blitz
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Planta Interna Blitz
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Planta Externa Cima 
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Camiseta
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Promotor
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Totem
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tem
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6.3 MAIO 

 

6.3.1 tulo 

 

 Youcom. 

 

6.3.2 Objetivo 

 

Impulsionar as venda tanto nas lojas uanto no e-

commerce. 

 

6.3.3  

 

Realizar uma  do tipo compre e concorra, oferecendo um dia de 

SPA Urbano. 

 

6.3.4  / ica 

  

abril a 6 de maio de 2019. A cada 

R$300,00 em compras durante ess , o participante re

romocional para cadastrar no hotsite e participar do sorteio do SPA 

Urbano, lembrando que quanto ma chances de 

ganhar.  

O realizado na sexta, 10 de maio de 2019, por meio do sistema 

rand ico via web ados no mesmo dia via telefone e e-

mail. O prazo estipulado para uso do  

mesmo. 
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Regulamento 

1. A Promotora  

1  uma r Youcom - FASHION 

BUSIN - CNPJ: 17.574.231/0016-98, com sede 

em Avenida Praia De Belas, 1181, Loja 3042, 3043, 3044, Loja 3045, 3046 Andar 3, 

Praia De Belas - Porto Alegre/RS. CEP 90110-970, Brasil. 

 

 

2.1 A prom estina-  

residente e domiciliada no terr l que realizaram compras no valor e 

acima de R$ icas ou no e-commerce  de 22 de abril a 6 

de maio de 2019. 

 

3. P o 

3.1 O participante sortead  Day Urbano.  

3.2 Em nenhuma hip   ser convertido em dinheiro ou 

trocado por qualquer outro bem, produto, servi  direito. 

 

4. E  

4.1 O contemplado te nze) dias contados a partir da 

data de apura  para reti , conforme acerto com a promotora. 

 

5. Sorteio 

5.1 O so alizado no dia 10 de maio  15h e 

Bra -DF). 

 

 

6.1 A promo s das redes sociais da Youcom. 

6.2 O contemplad notificado por e-mail e contatado por telefone. 
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6.3 Na impossibilidade  

cadastrais, por des a ou por qualquer outro motivo, 

ei e contato. Ap articip

desclassificado, sendo realizado outro sorteio. 

 

7.  

7.1 O participante fic el loja onde 

realizou a compra do cupom sorteado. Aos que provierem do e-commerce io 

de sua s custos postais fica o a cargo da realizadora da 

 

7.2 O participante ganhador, ao receber o p -lo sem 

direito a f  como concorda em isentar a Youcom e/ou 

qualquer empresa envolvida n as companhias coligadas ias 

e afiliadas, inclusive seus respectivos funcio s, representantes, prestadores de 

entes ou qualquer outra pessoa ou organiz

ou indiretamente nes  de toda ou qualquer demanda o legal 

consequente de sua partici  recebimento e utiliza

qualquer elativas ao cumprimento, bom andamento 

e  

 

 gerais 

8.1 O ganhador ou seu  legais concordam em ceder neste ato, 

gratuitamente, os direitos de uso do seu nome a Youcom, em quaisqu

ou offline, ou outros meios de  uso exclu

 pelo per odo de 12 (doze) meses a contar da data de recebimento do 

p  

8.2  acima citada, exclusiva para este fim, a, nem 

implica ou resulta em obrigatoriedade de d sta facult

Youcom, tampouco em pagamento ao participante contemplado. 

8.3 Os participantes poder xc maticamente d

em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade 
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ide  o preenchimento dos requisitos previamente 

determinados e/ou em decor ncia  incorretas ou equivocadas, de 

acordo com as regras deste Regulamento. 

8.4 Em momento a  a promotora ou as demais empresas 

envolvidas na ponsabilizadas por problemas, falhas ou 

funcionamento nico, de qualquer tipo, 

8.5 A promotora  responsabiliza por p

preenchimento de eventuais fo r parte do participante. 

8.6 Os dire  partic e ao event

oais e intran  sendo permitida sua negoc pelos 

Participantes, em quaisquer  

8.7 A presente promo  vinc  da 

Youcom em vigor durante seu prazo, po  o 

cumulativos. 

8.8 A particip o conhecimento,  irrestrita, do 

presente instrumento pelos participantes, que manifestam sua total e incondicional 

ac o ao disposto neste Regulamento e renunciam a qualquer questionamento 

sobre os cri lgamento adotados. 

 

6.3.5 Justificativa 

  

 Esta data trata-se de um dos picos sazonais do ano para a marca, o dia das 

es. O ceito pelo target, pois proporciona bem-

e  marca e possibilidade de premia o em todas as 

grandes cidades do o estabelecer ganhadores por loja, cria-se 

uma maior r oximidade entre clientes e sua loja preferida. O prazo 

estipulado para uso do o do mesmo e a 

quantidade  
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6.3.6 Rel de Recursos Materiais 

 

 Pro ic e dia social (Facebook), hotsite, spa 

day urbano, cupons e vitrinismo. 

 

6  

 
romocional 

Cliente: Youcom 

 

Compre e Concorra  

Tema:                             Maio - 2019 

Rel  Quantidade  Valor Total do Item 

Cupons 1.000 R$ 0,14 R$ 140,00 

Hotsite 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

SPA Day Urbano 168 R$ 300,00 R$ 50.400,00 

Adesivo Vitrinismo 84 R$ 96,90 R$ 8.139,60 

 1 R$ 3.333,00 R$ 3.333,00 

   R$ 65.012,60 

      

Data:    ________________________________________________ 

    

 

6.3.8 Pe as 
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Carrossel Facebook
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Apl Carrossel Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cupom
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Banner de site
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 Banner de site
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Hotsite P gina 1
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Hotsite P
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Hotsite Regulamento
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tsite 
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Logo Adesivo Vitrinismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo Adesivo Vitrinismo
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6.4 MAIO 

 

6.4.1  

 

Youcom celebrando a diversidade. 

 

6.4.2 Objetivo 

 

Criar maior afinidade e engajamento do target junto a um maior 

desenvolvimento de sua p vimento com o tema diversidade. 

 

6.4.3 Estra  

 

Loc shopping para  de obras de 

arte para fins de arrec e recursos de ONG Casa 1, voltada para o o 

LGBTQ+. 

 

6.4.4 ca /  / Regulamento 

  

Ser e 18 a 31 de maio de 2019 para a Casa 1 

um esp  e balc e arte 

e artesanato desenvolvidos pelos atendidos do projeto. A Casa encarregada 

de indicar o profissi , m do recebimento e 

acolhimento d iali Youcom 

folders informativos sobre a Casa 1, local de expos e expositores, take one, 

display e banner. 
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6.4.5 Justificativa 

  

 A escolha da Casa 1 se deve ao importante trabalho desenvolvido pelo 

proje sendo este amplamente reconhecido pelo target. O 

shopping escolhido par o Frei Caneca, bem localizado no c

Paulo e muito freque . O o de 15 dias tem como 

objetivo uma melhor ad o conhecimento do projeto da 

Casa 1. A quantidade de displays de 10 unidades, v

executada somente na capital de . 

 

6.4.6 Re Recursos Materiais 

 

o do e o e materiais para a ex  

Facebook), take one, display, banner. 

 

6.4.7 mentos  

 

 

Cliente: Youcom 

 

  

Tema: Youcom celebrando a diversidade   Maio - 2019 

 Quantidade  Valor Total do Item 

Take One (500/loja) 10.000 R$ 0,05 R$ 500,00 

Display 10 R$ 8,99 R$ 89,90 

Banner 5 R$ 162,60 R$ 813,00 

 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

   R$ 4.402,90 

    

Data:    ________________________________________________ 
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6  

 

Take One 



250 
 

e 
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Post Facebook
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Apl
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 Banner  
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 Ap ner  
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Planta Geral da E
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Planta Frente da Exp   
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Planta Lateral da E   
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6.5 JUNHO 

 

6.5.1  

 

or . 

 

6.5.2 Objetivo 

 

A a o tem como objetivo alavancar os resultados e observar o volume de 

vendas em compara  a mesma data em anos anteriores, para acompanhar o 

crescimento de mercado da marca. 

 

6.5.3 Estrat  

 

 do tipo compre e concorra, premiando com um 

par de ingressos para o cinema. 

 

6.5.4 ica /  

 

A  compre e concorra do dia 5 a 11 de junho de 2019. 

O cliente que adquirir R$300,00 em compras nas lojas e-commerce, 

rec eu cupom fiscal, onde, cadastrando no hotsite 

da prom concorrer  automaticamente a um par de ingressos, ou seja, 2 (dois) 

ingressos para ver qualquer filme na rede de cinema do shopping onde foi adquirido 

o produto. Tais ara as sess  do 

3D, 4D, salas especiais premium, p -estreias ou qualquer outra configu  A 

validade dos ingressos vai 21 de junho (uma semana). O p  ado 

a um par de ingressos por CPF. 
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Regulamento 

1. A Promotora  

1 re e concorr a realiza da Youcom - FASHION 

BUSINES - CNPJ: 17.574.231/0016-98, com sede 

em Avenida Praia De Belas, 1181, Loja 3042, 3043, 3044, Loja 3045, 3046 Andar 3, 

Praia De Belas - Porto Alegre/RS. CEP 90110-970, Brasil. 

 

2. A Pr  

2.1 A pro pre e concorr na-se aos clientes pessoa 

residente e domiciliada no te cional que realizaram compras no valor e 

acima de R$300,00 nas lojas f icas ou no e-commerce e 5 a 11 de 

junho de 2019. 

 

3. o 

3.1 O participante sorteado, eito a 2 (dois) ingressos para ver qualquer 

filme na rede de cinema do shopping onde foi adquirido o produto. 

3.2 Em po  

trocado por qualquer outro bem, produto, serv ou direito. 

 

4. Entrega do  

4.1 O contemplado t te) dias contados a partir da data 

o, conforme acerto com a promotora. 

 

5. Sorteio 

5.1 O resultado s ido no momento de cadastro no hotsite do atrav  

o numeral ntempla  

  

6. Divulga  

6.1 A p  redes sociais da Youcom. 

6.2 O contem e-mail e contatado por telefone. 



260 
 

6.3 Na impossibilidade de local anhador, p

cadastrais, por descontinuidade da linha ou por qualquer outro motivo, 

o feitas a s nte 

desclassificado, sendo realizado outro sorteio. 

 

7. Retirada io 

7.1 O participante fica ar na mesma loja onde 

realizou a compra do cupom sorteado. Aos que provierem do e-commerce 

ref . Os custos postais  a cargo da realizadora da 

promo  

7.2 O participante ganhador, ao rece corda em ace -lo sem 

direi bem como concorda em isentar a Youcom e/ou 

qualquer empresa envolvida na pr  suas companhias coligadas, rias 

e afiliadas, inclusive seu , representantes, prestadores de 

ser tes ou qualquer outra pessoa ou or envolvida diretamente 

ou ind  ou qualquer deman gal 

consequente de sua par a  

q om aquelas relativas ao cumprimento, bom andamento 

e desfe  

 

8. Disposi  

8.1 O ganhador ou seus re eis legais concordam em ceder neste ato, 

gratuitamente, os direitos de uso do seu nome a Youcom, em (on 

ou offline, ou outros me exclusivo 

a contar da data de recebimento do 

pr mio. 

8.2 A autoriz citada, ex  significa, nem 

implica ou resulta em obrigatoriedad acultativa 

Youcom, tampouco em pagamento ao participante contemplado. 

8.3 Os participant er exclu omaticamente desta Prom

em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade 
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ideo enchimento dos requisitos previamente 

e i  incorretas ou equivocadas, de 

acordo com as regras deste Regulamento. 

8.4 Em momento algum poder  as demais empresas 

envolvid bilizadas por problemas, falhas ou 

fun po, 

8.5 A promotor ponsabiliza por poss  no 

preenchimento de eventuais formu por parte do participante. 

8.6 Os direit eventual r

es  permitida sua neg s 

Participantes, em quaisquer termos e s. 

 alquer outra a 

Youcom em vigor durante seu prazo, portant

cumulativos. 

8.8 A participa  implica n vio conhecimento, e o irrestrita, do 

presente instrumento pelos participantes, que manifestam sua total e incondicional 

acei  ao disposto neste Regulamento e renunciam a qualquer questionamento 

 adotados. 

 

7.5.5 Justificativa 

 

o tem tr ilares principais que impul ncia 

da e ganhe. A p  fort

ide  com os jovens apaixonados p  sua 

vez, elo fato de namorados combinarem com cinema e a facilidade em participar 

do em c ticket s consumidores. Por fim, 

uma maneira de alavancar os ue 

esentativos.  o um par de ingressos por dia em 

cada l de 7 dias antes da data comemorativa na qual existe uma 
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grande procura por presentes, e aproveitando o momento para fidelizar o 

consumidor com a marca. 

 

6.5.6 Rel o de Recursos Materiais 

 

Hotsite, e ve o para m Facebook), 

voucher cinema com validade de uma semana e vitrinismo. 

 

6.5.7  

 

 

Cliente: Youcom 

 

 Compre e Concorra  

Tema: Amor de cinema                           Junho - 2019 

 Quantidade  Valor Total do Item 

Ingressos de cinema 1008 R$ 10,00 R$ 10.080,00 

Hotsite 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Adesivo de vitrine 84 R$ 96,90 R$ 8.139,60 

Take One (500/loja) 50.000 R$ 0,05 R$ 2.500,00 

Display 168 R$ 8,99 R$ 1.510,32 

 1 R$ 1.333,00 R$ 1.333,00 

   R$ 26.562,92 

      

Data:    ________________________________________________ 

    

 

 

7.5.8 P  
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Take One   
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ke One  
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Carrossel Facebook
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Aplic ssel Facebook   
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Hotsite P 1 
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Hotsit na 2  
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Hotsite Regulamento  



270 
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Logo Adesivo Vitrinismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apl ogo Adesivo Vitrinismo 
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6.6 JULHO 

 

6.6.1  

 

 Happy Birthday Youcom. 

 

6.6.2 Objetivo 

 

Fortalecer a l de marca e engajar potenciais consumidores por meio 

 a in pessoa, sendo ou 

Youcom. 

 

6.6.3 E  

 

Realizar uma promo ria com o Spotify. 

 

6.6.4 ca / ca 

  

A campanha e 15 a 31 de julho de 2019 e todos os interessados 

meira etapa ser  acesse o hotsite 

e preencha-o com os seus dados, concordando ao final em compartilhar 

infor  plicativo de streaming para poder participar da 

o, o link taform

montar a sua lista com 10 ncerrando o per do, 

(seis) playlists que tiverem mais afinidade com a se o feita anteriormente pela 

m rit a um desses 

cri o de pontos, determinados pelo regulamento Os 

vencedores da campanha ganhar headphone bluetooth personalizado cada. A 

divulga o dos pre a 5 

contatados um dia antes da data. 
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Regulamento 

1. A Promotora  

1.1 A Pro ltural  uma Youcom - FASHION BUSINESS 

C E ROUPAS LTDA - CNPJ: 17.574.231/0016-98, com sede em 

Avenida Praia De Belas, 1181, Loja 3042, 3043, 3044, Loja 3045, 3046 Andar 3, 

Praia De Belas - Porto Alegre/RS. CEP 90110-970, Brasil em parceria com Spotify. 

 

 

2.1 A p oncurso cul stina-se aos clientes pesso

residente e d ional que realizaram realizarem o cadastro no 

hotsite seguindo todas as indica ermos propostos, dentre o per  de 15 a 

31 de julho de 2019. 

 

 

3.1 O participante escolhido  contemplado com um headphone bluetooth 

personalizado. 

3.2 Em nen convertido em dinheiro ou 

trocado por qualquer outro bem, produto, se ou direito. 

 

 

4.1 O participante rece  de sua pre Os 

custos po liza  

 

 

5.1 A ap  do de cadastramento, 

entre os dias 1 a 5 de agosto de 2019. 

5.2 ios seguido ero, a. Cada um deles 

a u tabela apresentada abaixo: 
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. 
Tabela 12 - Atr ntos 

 Fonte: INK , 2018  
 

5. ocorra, s  data de cadastro da playlist 

no hotsite. 

 

6. D  

6.1 A av es sociais da Youcom. 

6.2 O contempla or e-mail e contatado por telefone. 

6.3 Na impossib or, por a ia de dados 

cadastrais, por descontinuidade da linha telef a ou por qualquer outro motivo, 

itas ao menos 3 ativas de o participan

desclassificado, contemplado o ntu  

 

ordem playlist distribu  

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

  

legenda 

1 2 3 4 5 

valeu a 

tentativa 
 

quase, 

quase 

chegou 

 
top 
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7. R  

7.1 A entreg realizada e os go da 

realizadora da o. 

7.2 O participante ganhador, ao receber -lo sem 

direito a fut ncorda em isentar a Youcom e/ou 

qualquer empresa envolvida na , suas companhias coligadas, subsidi

e afiliadas, inclusive seus respectivos f ntantes, prestadores de 

s ou qualqu nvolvida diretamente 

ou indiretamente nesta  ou qualquer de

consequente de sua partic o na Pr ecebimento 

qualq ivas ao cumprimento, bom andamento 

e desfecho da Pro . 

 

gerais 

8.1 O ganhador ou seus veis legais concordam em ceder neste ato, 

gratuitamente, os direitos de uso do seu nome a Youcom, em quai as (on 

ou offline, ou outros meios de c a divulga esta 

e 12 (doze) meses a contar da data de recebimento do 

 

8.2 A autoriza o acima citada, exclusiva para es a, nem 

implica ou resulta em obrigatoriedade de div

Youcom, tampouco em pagamento ao participante contemplado. 

8.3 Os particip automaticamente desta Promo

em caso de fraude comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade 

i dos requisitos previamente 

determinados e/ou e informa es incorretas ou equivocadas, de 

acordo com as regras deste Regulamento. 

8.4 Em m  a promotora ou as demais empresas 

envolvidas na pr or problemas, falhas ou 

funciona co, de qualquer tipo, 
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8.5 A promo or  inc  

preenchimento de even r parte do participante. 

8.6 Os direitos cebimento do p

 e intransfe  permitida sua 

Participantes, em quaisquer termos e co  

 

6.6.5 Justificativa 

  

 de quinze d

 exato pe  que antecede o an a 

ter como objetiv o precisar consumir um produto 

diretamente na loja para participar d . 

de 2 unidades.  terri  nacional e, principalmente, gerar 

 uma forma de inc partic

estar conectado ao assunto principal: m sica. A quantidade e

devido ao an de 6 anos da marca. 

  A escolha de parceria com Spotify se deve a grande afinidade com o  

que utiliza o serv . O do omemorativo ao a  a 

Youcom, buscando gerar em engajamento e lembran a de 

anivers  playlist possibilita uma troca entre consumidor 

e marca, e um maior conhecimento de go ir oporcionar 

ao ganhador uma exp inda mais forte  exclusividade de ter 

um item personalizado de uma marca admirada e, tam xpressa ident

sua personalidade com o DNA da marca. 

  

6.6.6 Rela teriais 

 

 Produ  do p a social (Facebook e 

Instagram), take one, headfones com caixa personalizada e um grupo de 7 pessoas 

para verificar e apurar as playlists. 
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6.6.7 mentos 

 
 

Cliente: Youcom 

 

 al  

Tema: Happy Birthday Youcom               Julho  2019 

 Quantidade  Valor Total do Item 

Headphones JBL E45 6 R$ 399,00 R$ 2.394,00 

Take One (500/loja) 50.000 R$ 0,05 R$ 2.500,00 

Display 168 R$ 8,99 R$ 1.510,32 

Caixa para presente 6 R$ 16,40 R$ 98,40 

   R$ 6.502,72 

      

Data:   ________________________________________________ 

    Cliente 

 

 

6.6.8  
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Stories Instagram
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 Stories Instagram    
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mio   
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Hotsi   
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ina 2 
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Hotsite Regulamento 
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6.7 OUTUBRO 

 

6.7.1  

 

 Rota Premiada. 

 

6.7.2 Objetivo 

 

Pretende motivar equipe de vendas e alavancar os resultados neste 

do ano e, po  uma melhor  

consumidor. 

 

6.7.3 gia 

 

Implantar uma campanha de incentivo para a equipe de vendas atrelada ao 

desempenho, combinada com fator sorte. 

 

6.7.4  / Mec  / Regulamento 

  

A campanha no e  outubro de 2019 em todas as 

lojas da ser  com um par de ingressos para o cinema 

o vendedor que tiver o melhor desempenho em vendas. Ao mesmo tempo, todos os 

vendedores da loja que atingirem sua meta de vendas semana  um cupom 

para concorrer ao sorteio n   celulares Iphone X. 

Em todas as lojas da rede os vendedores r realizar 

uma abordagem diferenciada com os clientes, apresentando as novas p  da loja 

vigentes, o  io proposto. 
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Regulamento  

1. A Promotora  

1 uma realiz com - FASHION 

BUS AS LTDA - CNPJ: 17.574.231/0016-98, com sede 

em Avenida Praia De Belas, 1181, Loja 3042, 3043, 3044, Loja 3045, 3046 Andar 3, 

Praia De Belas - Porto Alegre/RS. CEP 90110-970, Brasil. 

 

o 

2.1 A ca  aos colaboradores das lojas Youcom localizadas 

em todo o ter asil). 

2.2 A campanha pr er o incentivo a uma abordagem diferenciada 

com os clientes, apresentando as novas p ntes, dessa 

forma proporcionar uma exp erenciada. 

2.3 A  ocorrer de 31 (trinta e um dias), 

compreen e 2019. 

 

 

3.1 O pr mio semanal contemplar que obtiver o 

melhor desempenho em ven e ingressos para o cinema; 

sendo que ao mesmo tempo os vendedores que baterem sua meta semanal 

o fin Iphone X. 

3.2 O sorteio dos Iphones 02 de novembro de 2019, o 

ganhador ser ne e notificado por e-mail. 

3 s  convertido em dinheiro ou 

trocado por qualquer outro bem, produto, servi o ou direito. 

 

4. Entr  

4.1 Os o entr elo seu gestor imediato dos 

colaboradores contemplados. 
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5.  

5.1 A camp at -mail marketing, cartaz em 

quadro de aviso e whatsapp. 

 

6. Ret mio 

6.1 O participante ganhador, ao receber mio, concorda em ace -lo sem 

direito a futuras reivindic s, bem como concorda em isentar a Youcom e/ou 

qualquer empresa envolvid oliga

e afiliadas, inclusive seus r esentantes, prestadores de 

ser gentes ou qualquer outra pessoa ou organiza o envolvida diretamente 

ou indiretamente nesta pro legal 

consequente de sua parti  

qualquer p  daquelas relativas ao cumprimento, bom andamento 

e desfecho  

 

7. Disp  

7.1 Todos os resultados dessa campanha, para todo e qualquer tipo de 

 seja para qual cargo f as informa

levantadas do Sistema da Youcom, dados informados fora dos prazos aqui 

est o o. 

7.2 A div panha de e-

mail no dia 02 de novembro de 2019.  

7.3 Os direito eio e ao eventual recebimento do 

pessoais e intran  permitida sua negocia o pelos 

colaboradores, em quaisquer termos e co  

ssificados, os colaboradores que agirem em desacordo com 

as regras estabelecidas neste regulamento, inclusive at  atos fraudulentos, 

sendo de plena responsabilidade deste, todo e qualquer dano causado pela eventual 

ca de  

7.5 Apena  a pr os que 

estiverem efetivos e ativos em ndido por esta campanha, 
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o podendo estar em cump io, tampouco 

 

7.6 o no caso de desligamento do colaborador 

do quadro de empregados da Youcom (volun   

esteja cadastrado na Campanha. 

e o no caso de afastamento do colaborador 

por per  a 15 dias. 

7.8 Os caso ncia o julgados por uma 

c formada por integrantes da Youcom, cujas deci  s

irre  

7.9 Os participantes da presente campanha autorizam, desde 

imagem, som de voz e nome na internet e no Blog, em filmes, eos, fotos e 

cartazes, a ncios em jornais, revistas e t , toda m dia impressa ou 

 prazo de 01 (um) ano, a contar da 

eventuais  desta Campanha de Incentivo, sem 

Youcom. 

7.10 A pa ampanha implica no conhecimento e aceita

total e irrestrita de todos os termos ulamento. 

 

6.7.5 Justificativa 

  

 pelo fato de outubro ser u

nica  duas abordagens diferentes, sorte e desempenho, 

como forma de manter toda a equ io selecionado para 

beneficiar os vendedores   bem blico 

trabalhado, de ter um custo relativamente baixo, enquanto o Iphone X apesar 

de o custo mais elevado, desperta o grande interesse d eles 

s unidades por meio de sorteio. 
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6.7.6  

 

 S mico, e-mail marketing, cartaz para o quadro de aviso, WhatsApp, 

voucher de cinema, cupons para o sorteio, ios. 

 

6.7.7 amentos 

 

 

Cliente: Youcom 

 

   

Tema: Rota Premiada                                    Setembro - 2019 

 Quantidade  Valor Total do Item 

Celulares Iphone X 3 R$ 6.000,00 R$ 18.000,00 

Ingressos de cinema 672 R$ 10,00 R$ 6.720,00 

 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Cupons 700 0,14 R$ 98,00 

Cartazes 100 1,66 R$ 166,00 

 1 R$ 1.333,00 R$ 1.333,00 

 
  R$ 28.317,00 

      

Data:    ________________________________________________ 

    

 

 

6 s 
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Cartaz  
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o Cartaz  
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6.8 NOVEMBRO  

 

6.8.1 ulo 

 
 Black Friday. 

 

6.8.2 Objetivo 

 

Elevar o das no per veitando a sazonalidade da data, 

aumentando m o volume de visitas  loja e no e-commerce. 

 

6.8.3 E  

 

R de v m compra 

na e-commerce. 

 

6.8.4  / Me  / Regulamento 

  

A campanha ocorre  de novembro de 2019. As compras de 

qualquer valor realizadas nesse per

automa  Os 

meramente ilustrativos. 

 

6.8.5 Justificativa 

  

 A a o s da no o acima informado 

oportunidade para os varejistas planejarem seus estoques e ainda aumentarem suas 

receitas.  ter um forte apelo a vendas e com 

descontos muito agressivos, de forma ometer o lucro das lojas durante 
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6.8.6 Rel o de Recursos Materiais 

 

 Prod dia social (Facebook e 

Instagram), vitrinismo. 

 

6.8.7  

 
nal 

Cliente: Youcom 

 

 Descontos  

Tema: Black Friday                                       Novembro - 2019 

 Recursos Quantidade  Valor Total do Item 

Adesivo para Vitrinismo 84 R$ 96,90 R$ 8.139,60 

   R$ 8.139,60 

      

Data:    ________________________________________________ 

    

 

 

6.8.8 Pe  
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Stories Instagram  
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Logo Adesivo Vitrinismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adesivo Vitrinismo  
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6.9 MODELO DE CRONOGRAMA GERAL DE  

 

Tabela 13 - Cronograma geral de . Fonte: INK Comun , 2018 
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VII PLANO A  

 

7.1 BRIEFING DE M DIA 

 

7.1.1 Produto  

 

 Especializada em streetwear, a Youcom iniciou suas atividades em 2013 

oferecendo produto dentidade da mar

exclusivamente voltada para o lifestyle jovem seguindo as tend cias do mercado 

oferecendo ac , blus , camisas, camisetas, macac

 

Mantendo a linguagem em sintonia com sua identidade e atenta ao aspecto 

socioambiental atual, a marca possui uma linha exclusiva de jeans sus na 

qual antiga a co pe  

Em su olve s

a rua, as pessoas e o mundo, por sua vez inspirados em  

  

7  alvo  

 

7.1.2.1 Perfil Demog fico 

 

Ambos os sexos - 18 a 28 anos, pertencentes  classes B e C+ d

sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. 

 

7 fico 

 

Para a con co foram utilizados dados  

d , 2017  defin o target por faixa 

 classes sociais, o fator mais influente,  

mportamento. A marca baseia seu discurso num lifestyle jovem, isso gera uma 

identific muito alta por parte de s lico em r   Youcom. 
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Grande parte o costuma realizar compras em lojas de shopping, 

atualmente todas as lojas da Youcom o localizadas em centros comerciais nas 

centrais das cidades. Entretanto,  oria do target 

comprar em lojas de departamento, cerca de 60% preferem  lojas 

desse tipo, por conta disso. lojas como Renner e C&A o consideradas 

concorrentes diretas marca, sendo que no momento de compra, o ticket m

aproximadamente R$100,00.  

o se fala de e-commerce, o consumidor que pos a 

normalmente investe entre R$101,00 a R$300,00 em compras, utilizando t

internet como Fonte  antes de realizar qualquer compra. A

este canal erado pelo consumidor o melhor lugar para realizar rec es 

sobre as marcas. E devido a este fato, enxerga- da 

padron online ica, ou seja, trabalhar o conceito de ominichannel. 

Esse  gosta de conversar sobre atualidades e novidades do momento. 

S ligados em bele ica e mercado de trabalho, assuntos sobre 

carreira e suas respectivas pr por esse target. Normalmente 

utilizam celular e internet, principalmente as redes sociais,  momentos do 

seu dia a dia, seja tomand , fazendo refei ou assistindo TV. Nessas 

oportunidades, as redes sociais mais utili Facebook, Google, Youtube e 

WhatsApp, provavelmente pois, conforme os dados da Ipsos Marplan, gostam de 

acompanhar seus amigos na internet e tam mpartilhar novidades sobre as 

vidas online. 

cozinhar e fa  

grande fast food, grande mercado que atinge muitos jovens, dentro 

do target da Youcom. Esses jovens ficam entusiasmados em atividades que 

envolvem humor, entretenimento e passatempos. Umas das maneiras mais legais 

de passar o tempo para esse consumid ou assistindo a um 

filme, quando se fala de atividades mais caseiras. No que diz respeito a atividades 

externas, u  target onde seu destino 

favorito   

Apesar de se caracteriz muitos momentos 

s, esse target pode ser muito ligado a assuntos mais intelectuais, entre 
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os seus assuntos de interesse es abalho, por 

i r leituras para fins de lazer ou para fins comerciais. 

Conforme descrito anteriormente, esse consumidor valoriza muito estar online 

e atualizado, por isso sempre  procura de novos aplicativos na plataforma 

Google Play, por exemplo,  imaginar o seu cotidiano sem a 

internet. Suas principais prioridades enquanto navegam na internet s  passar o 

tempo livre, estar "antenado" nas novidades, obter maiores infor

os e, do mesmo modo, utilizam a internet para baixar 

sica. Os s escuta iv o e pop 

dance, isso s rios frequentes do produto in-stream Netflix.  

 e fala de TV, especificamente TV aberta, o target procura assisti-

mo forma de se informar, por isso, esse meio utilizado para 

acompanhar no cias. A TV segmentada, por sua vez, tem como o o 

acompanhamento algum progra  que essa trabalha com canais e 

especiais seletos. 

 , o target normalmente utiliza transport  

nibus, fretado , por isso, uma forma  impact - via out of home 

ou digital out of home . A desse meio, a outra 

maneira de impact . 
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7.1.2.2 o 

 

 
Figura 42 - Perf  Semana 

Fonte: INK Com , 2018 

 

 

Figura 43 - Perfil Midi co Fim de semana 
Fonte: INK Comun o, 2018 
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7.1.3 Mercado 

 

O o ero e rende bons resultados de 

fatura  grande oportunidade de aproveitamento dos pontos 

comerciais onde a Youcom rida. As perspectivas, segundo a Associa

Brasileira de Shoppings Centers25 scimento na 

prod  ) e no v %) 

or. O faturamento para o setor t deve chegar a R$ 144 

s em 2018 contra os R$ 137 bil es do ano passado (ALBUQUERQUE, 2017). 

De acordo com o Comi Conf o e 

p26, o mercado de moda cresc  ano a do 

com  alcance o recorde de p ue pio se 

mostrava quase negativa, apresenta uma chance de melhora, de acordo com diretor 

titular do comi ad:  e a perspectiva de 

crescimento de 3,1% ao ano. Estam as de uma c  

Al setor, a Youcom es  situada no 

segundo maior canal de vendas em rel  ao faturamento. Confo

abaixo, as lojas de departamento especializada o no segundo lu  

ao faturamento, entretanto, foi o canal que mais cresceu em 2017, 0,2% 

(FERNANDES, 2015). 

 

                                            
25 vel em: <http://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor>. Acesso em: 07 set. 2018. 
26 vel em: <http://www.fiesp.com.br/noticias/mercado-de-moda-deve-crescer-31-ao-ano-ate-
2021/> Acesso em: 10 set. 2018. 
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Figura 44 - Os canais de venda de roupas no Brasil 
 Fonte: D , 2015 

 

Par  da moda, a Youcom tem duas 

ideias principais, primeiro que atualmente essa pretende afirmar-se se como canal 

ominichannel, para tanto foi ne ntender q io atual das marcas e 

do seu segmento dentro da  

No gr  seguir,  notar que o crescimento dentro do e-commerce 

tem sido bem grande, roupas e apropriando de um 

canal de vendas c tima oportunidade para a marca se consolidar 

enquanto canal ominichannel. 

 sazonalidade, item apresentado .5 deste 

trabalho, mostra a curva da marca que sinaliza o ciclo anual das vendas em pontos 

percentuais, analisados pela m olume, as altas do ligadas ao 

is do ano, sendo in  as datas 

comemorativas. 
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ico 23 - Particip rias no e-commerce 
Fonte: E-commerce Brasil, 2016. 

 

De acordo com o Serasa Empreendedor27, as datas mais importantes para 

ro) e Natal (Dezembro). Definindo 

as porcentagens das duas datas: 

 

 
Tabela 14 - Fonte: Serasa Empreendedor, 2018 

 

7.1.4 C ncia 

 

A Youcom oferece aos seus consumidores s de lojas de 

departamento e, por isso, as marcas FOREVER 21 e TNG encadas como 

concorrentes diretos. Tais lojas possuem estilo, linguagem e conceito que se 

                                            
27 Di https://blog.serasaempreendedor.com.br/manual-de-vendas-em-datas-
comemorativas-como-vender-mais-nas-diversas-datas-do-ano/. Acesso em 27 nov. 2018 
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aproximam muito com a Youcom. s marcas 

consideradas concorrentes indiretos, uma vez que atendem outro nicho de mercado, 

po sticas diferentes e, por fi os atingem outras classes 

sociais. 

 Forever 21 Youcom TNG 

Produtos/ 
servi  

Produtos: rio, 

ambos os sexos, adulto. 
 

 loja: 
Fashion, Basics, Jeans, 
Lingerie, Sportwear e 

Acess  
 
Qualidade e diversidade: 

Grande diversidade em 
todos os setores, 

qualidade de produtos 
inferior ao mercado. 

 
Atendimento: Aux

vendedores para 
localiz e 

esclarecimento de 
 

Produtos: Ves ados 
e os os sexos, 

adulto. 
 

Dispo a: 
Separados por te ias, 

s, 
g brida 

entre eles. 
 

Qualidade e diversidade: 
Boa diversidade de produtos 

tima qualidade 
dos produtos 

 
Atendimento: A

vendedores para local
de produtos e esclarecimento 

idas. 

Produtos: Vest rio, 
ios, 

ambos os sexos, 
adulto. 

 
 

Separados por 

la amentos, 

siva para 
roupas de alfaiataria. 

 
Qualidade e 

diversidade: Boa 
variedade de produtos 

por setor, 
qualidade dos produtos 
 
Atendimento: o 
de vendedores para 

e esclarecimento de 
das. 

Diferencial 
 

de produtos. 
Qualidade e exclusividade das 

 
Alfaiataria / B2B - 
exclusiva para lojista. 

Posicionamento 
produto/marca 

Listening / Personal 
Shopper. 

Lifestyle jovem e o mundo que 
o envolve. 

Saia do comum. 

praticados/ 

p  

Pr mais barato do que 
os concorrentes. 

 
: Dinheiro, 

  to. 
 

Loja online: 
no s. 

 mais elevado que 
Forever 21, e equivalente a 

TNG. 
 

ca: Dinheiro, car
 

 
Loja online: Bole

ca   

P ente a 
Youcom e mais alto 
que a Forever 21. 

 
a: Aceitam 

dinheiro e cart de 
 

 
Loja online: 

Pagamento a vista via 
bol

do parcelamento em 
ezes sem juros, 

com parcela 
R$30,00.  
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G: 
Proporciona desconto 

em determinados 
produtos. 

Distr / 
Lo  

Jardim Olympia / SP 
s / 

RJ e SP 
goas / MG 

Meios utilizados OOH e Internet Internet Revista e Internet 

dias Sociais 

Facebook: 15.564.442 
curtidas / 15.570.238 

seguidores 
 

Instagram: 15 mil 
 

Twitter: 
875 seguidores 

 
Spotify: 2696 curtidas em 

19 playlists 
 

Pinterest: 501.764 
 

Blog: possui  
 

 
com :  diversos 

 perguntando 
sobre localiza

lojas e solicitando 
abertura de lojas em 

dete es e, 
m disso, existem 

elog ca. 

Facebook: 
1.082.508 curtidas / 

1.081.417 seguidores 
 

Instagram: 282 mil 
 

Twitter: 
2.466 seguidores 

 
Spotify: 1074 curtidas em 10 

playlists 
 

Pinterest: sui 
 

Blog: 
http://Blog.Youcom.com.br/ 

 
 An  

s
em elogiar a marca, entretanto 
foi identificado nas postagens 

gra
reclam e-

commerce. 

Facebook: 
181.526 curtidas/ 

179.875 seguidores 
 

Instagram: 128 mil 
 

Twitter: ossui 
 

Spotify:  
 

Pinterest: 651 
 

Blog:  
 

A
come  

os suficientes 
para realizar a an  

  
Tabela 15 -  

Fonte: , 2018 
 

Pontos de Paridade: 

 Produtos oferecidos s o simila  e maior foco em roupas 

como blusas, cal s, etc.; 

 Dispos  que todas as marcas em geral trabalh

par s dentro do ponto de venda; 

 As marcas Youcom e TNG possui e-commerce para todo o Brasil; 

 Todas as marcas utili agamentos mais comumente 

utilizados, isso to b a compras online), dinheiro (compras 

o e  
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 Em seu ponto de venda, a TNG enfatiza seus lan  

 A Youcom tem exclusivas e que demonstram a identidade da marca, 

que engloba tudo que o lifestyle jovem  as 

pessoas e o mundo; 

 A Forever 21 po s que suas concorrentes; 

 Os materiais utilizados pela Youcom e a TNG tem qualidade superior aos 

materiais da Forever 21; 

 A TNG mais reconhecida entre as concorrentes, por conta do seu 

tempo no mercado e seu posicionamento solidificado; 

 A Forever 21 tem colocado a gerada pelos influencers 

digitais, foi dessa maneira que a marca se tornou uma das principais no 

segmento fast fashion; 

 A Youcom possui maior n dores, curtidas e engajamento nas 

redes sociais; 

 A marca que mais cresce exp ro de loja Youcom. 

 

7.1.5 Ava  Concorrentes 

  

7.1.5.1 TNG 

 

A TNG vem fortalecendo o seu trabalho de publicidade nas redes sociais, site, 

s e revistas de moda.  

 

7.1.5.2 FOREVER 21  

 

Por ser uma marca internacional, ela utiliza em grande escala as redes 

sociais e o seu site para comunicar-se. Com os consumi ica 

e em Facebook, onde publicam assuntos 

ca e moda.  
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7.1.6 Objetivos 

 

7.1.6.1 Objetivo de mercado 

 

O objetivo de mercado  em 30% o faturamento anual 

dio por loja no ano de 2019, pulando de cerca de R$ 1.000.000,00 para R$ 

1.300.000,00. Isso se fundamenta por conta do seu h o de crescimento e 

investimento em comunic  de conhecimento e 

le a de marca junto ao target.  

 

7.1.6.2 Objetivo de comunica  

 

O objetivo de comunica

mostrando toda a sua identidade jovem, destacando-se no segmento fast fashion. 

 

7.1.6.3 Pe odo de  

 

O i janeiro de 2019 e smo 

ano.  

 

7.1.6.4 Verba Dispo  

  

. 
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7.2 OBJETIVOS DE M  

 

7.2.1 Alcance 

 

 a mar

 por dois motivos 

presente em outros canais offline, apenas no digital  a Youcom tem 

entes, em resumo diante de 

todos os pontos apresentados entende-se q

-

de alcance. 

 

7.2.2 F   

 

Recomenda- resentada uma nova 

campanha ao target, na qual se oferece uma nova maneira de agir e se portar 

atendendo seu objetivo de comunic  fast 

fashion

impactad

compartilhar a diversidade, sem julgamento ou op eunir as 

aumente. 

 

7.2.3 Continuidade 

 

Para ess continuidade onda, uma vez que os produtos 

oferecidos (roupas e a go do ano, entreta

alguns picos de compra  tempo, por isso para 
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acompanhar a sazonalidade as  rtificadas nos meses de setembro e 

novembro. 

 

7  

 

7.3.1 Meios Recomendados 

 

ise de pene o, perfil e afinidade dos dados adquiridos da 

Ipsos Marplan 2017, com a amostra de 4.800 AS 18-28 B e 

C+, os meios recomendados para di mpa pay TV, internet, 

out of home. 

 

7.3.2 Justificativa Qualitativa e Quantitativa Dos Meios 

 
7.3.2.1 Internet 

 

Internet  

Pe  97,74% 

Perfil 16,98% 

Afinidade 132% 
 

Tabela 16 - Fonte: Ipsos Marplan/2018 
 

A interne u dia a dia sem o uso 

da internet, isso prova a ader ida do p o, 

emaranhada em diversas situ es do dia a dia, desde as 

ma    Entende-se que o 

meio possui alta afinidade com o consumidor da Youcom m dos 

principais lugares onde a marca deve estar, inserindo a Youcom exatamente onde o 

consumidor potencial est . 
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Outros fatores para a re  dois 

grandes bene  a interatividade que acontece em tempo real, 

as pessoas entram em contato e engajam de forma i t  um 

leque maior de possibilidad

conte r meio de algoritmos os sites e redes sociais conseguem se adaptar 

aos desejos e prefe a o entendimento do 

comportamento do target da Youcom na web. 

 

7.3.2.2  

 

mplementar 

  

 59,22% 

Perfil 14,60% 

Afinidade 108% 

 
Tabela 17 - Fonte: Ipsos Marplan/2018 
 

ia para a a campanh

esta introduz a ca como forma de entretenimento  

recorrentes na vida do u 

tempo livre realizando atividades que os entretenha. 

is, o ado um meio companheiro e incentiva a 

capacidade imaginat c maior intimidade do consumidor 

com a marca. 
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7.3.2.3 TV Paga  

 

 

TV paga  

 49,07% 

Perfil 17,57% 

Afinidade 135% 

 
Tabela 18- Fonte: Ipsos Marplan/2018 
 

A TV paga foi escolhida, po -alvo procura por programas 

e os como uma das principais formas para se entreter, por esse motivo para 

impactar o target um momento de descont  entretanto, procurando 

ue realmente os m ilizado esse meio 

relacionando seus programas prediletos a marca Youcom. 

, o meio proporciona entretenimento e liberdade de escolha ao 

consumidor para que esta escolha o que mais tem a ver com seus gostos e 

favoritismos, o meio atinge um qualificado e formador de opini o 

relevante para a  a e

alta fre  um meio inst  

 

7.3.2.4  

 

 

OOH  

Pene o 68,13% 

Perfil 17,80% 

Afinidade 137% 

 
Tabela 19 - Fonte: Ipsos Marplan/2018 
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 out of home encial consumidor da marca, tem 

uma vida agitada habitante de grandes me  sempre se 

movimentando entre os importantes pontos do cent ia out of home  um dos 

meios que mais se adequa a essa realidade e, de acordo com a Ipsos Marplan, os 

principais meios de transporte utilizados pelo bli rens, lugares de 

principal uti ia por viabilizarem diversas a com 

uma variedade de formatos que o meio oferece e por isso, consegue-se impactar o 

consumidor de forma mais atrativa.  

 O meio causa grande impacto por estar normalmente em s 

inusitadas, ao  a pe i de encontro ao target, mas 

sim o target que enco  met

lugares frequentados comumente pelo blico, por fim um dos principais bene

desse meio e que ele amplia o recall e visibilidade da campanha, dessa 

forma com a r s 

vezes pela mesma mensagem e em v  

 

7.3.3 E ia 

 

Julho de 2019 

 

 Em julho s ealizada um omocional para fortalecer o 

relacionamento entre os clientes mai  Youcom, por meio do meio in 

stream Spotify, onde se sentado a criativa e din a visando o 

engajamento. 

 

Setembro e outubro de 2019  

 

 Em setembro  a primeir  da marca, que ser

comunica e publicidade da . 
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Os meios rnet, out of home e digital out of home e por fim TV 

Paga. 

 

Novembro e dezembro de 2019 

 

 A continuidade na internet continuar oi mos meses do 

 nas  out of 

home e digital out of home, dessa forma as oportunidades de aumento no volume de 

vendas q  com a sazonalidade novembro 

ser didas. 

 

7.3.4 o dos Investimentos 

 

 
24 - nvestimentos 

Fonte: INK Comun 2018 
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7.3.5 Cronograma Ge  

 

 
 

Tabela 20 - Cronograma geral de v . Fonte: INK Comunica , 2018. 
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7.4  

 

7.4.1 endados 

 

7.4.1.1 Internet  Facebook 

 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

Pe o: 61,88% 

Perfil: 21,73% 

Afinidade: 147% 

 

 

 

 Uma das principais redes sociais do mundo, o Facebook 

ferramentas mais utilizadas pel  da mar  disso oferece 

s  alcan ia a custos menores, por isso 

um culos base  campanha. 

 

Local: Brasil. 

 

Periodicidade 

 
 Setembro: ; 

 Outubro:  

 Novembro: 90 ins  

 Dezembro: 124 in  
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Total:  s. 

 

 

Tabela 21 - Custos Facebook 
Fonte: Dados levantados pela 018 

 

Total : R$ 534.000,00 

 

7.4.1.2 Internet  Instagram 

 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

Pe : 35,09% 

Perfil: 28,80% 

Afinidade: 195% 

 

D  

 

 Com objetivos similares aos do Facebook, o Instagram tem grande potencial 

quando o relaciona co  da marca, considerando que nessa ferramenta o 

target ais aberto para receber con al ato 

importante e muito usado pelos joven Stories. N o 

aplicados posts mais visuais. 
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Local: Brasil. 

 

Periodicidade 

 

 Setembro: 30 inse ; 

 Outubro:  

 Novembro: 30 s; 

 Dezembro:  

 

Total: 122 es. 

 

Formatos:  

 Post patrocinado; 

 

 por conv  

Total : R$ 96.000,00 

 

7.4.1.3 Internet  Google Search 

 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

Penet : 64,51% 

Perfil: 20,83% 

Afinidade: 141% 
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De  

 

 A ferramenta de pesquisa do Google o trabalho em rela  

cobertura e garant esquisar pela Youcom na Web 

cios rele  impulsionar o us  da 

marca e tuar a compra, al o Google o a 

 usu m seus termos de pesquisa, o que sinaliza que mesmo que 

ele esteja receoso de realizar a compra pelo e-commerce a loja mais p ima de sua 

o est ua vista. 

 

Local: Brasil. 

 

Periodicidade 

 

 Setembro:  

 Outubro: es; 

 Novembro: es; 

 Dezembro: 31  

 

Total: 1  

 

Formatos:  

 Search. 

 

 que R$0,38 

Total : R$ 228.000,00 



331 
 

7.4.1.4 Youtube 

 
 

Defesa Quantitativa 

 

Penetra : 31,07% 

Perfil: 12,07% 

Afinidade: 210% 

 

Defesa do v  

 

 O Youtube a segunda maior ferramenta de busca da internet, que engloba 

diversos segment or  qual diversas pessoas de 

diferentes pensamentos podem publicar seus os o que deixa o cont

bem mais aproximado do target  apena procura o que o interessa, a 

plataf s rios se tornou um dos principais 

v ara que as marcas marketing digital, considerando esses fatores 

mais o ponto de que 80% dos s consumi  em forma de 

, impulsionam a escolha ra a Youcom que tem o objetivo de 

aument e marca.  

 

Local: Brasil. 

 

Periodicidade 

 

 Setembro: ; 

 Dezembro:  

 

Total: 61 inser  
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Formatos:  

  

 

: que R$0,88 

Total : R$ 105.600,00 

 

7.4.1.5 Spotify 

 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

Pen : 19% 

Dados Internos Spotify: Millennials influe rea de tecnologia, 

entretenimento  mais de chance de ter uma conta no Spotify.28 

 

Defesa do  

 

 A ferramenta de streaming Spotify possui atualmente mais de 

plataforma faz um forte trabalho de coleta de dados, na tentativa de 

entender o seu us , em dados n rca colhe mais 

de 100 bilh dos por dia. 

  promocional esp ica, o Spotify co 

fiel da Youcom tremamente ligado , entretenimento e novas 

tecnologi , na parceria com a ferramenta a Youcom ados 

valiosos que a ferramenta oferece, cordo com rios do 

                                            
28 I o dia kit da Spot
<https://downloads.ctfassets.net/ziwa9xqm84y1/1qyrsmgguAc6i6SwQOi4Y6/960c02d9e44c62c1fa5f9
cd26a7bb3b7/PROGRAMMATIC_MEDIA_KIT_7.30_PT_BR_.pdf>. Acesso em: 15 set. 2018. 
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ente engajados, a finalidade Youcom aproveite-se 

desse engajamento, estimuland as redes tam  

 
Local: Brasil. 

 

Periodicidade 

 

 Julho: 16 i  

 

Total: 16  

 

Formatos:  

 Branded moments, parceria uso de plataforma. 

 

 or engajamento R$0,70 

Total : R$ 7.245,00 

 

7.4.1.6 dio FM  Metropolitana 

 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

17,56% 

Perfil: 30,12% 

Afinidade: 204% 
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Defesa d  

 

 A Metr  r es  faixa FM, sua progr

contempla neros musicais, como pop, sertanejo, rock, funk e etc.

disso, a nge programas de humor e ta rios especiais fala 

sobre as n o dia, at . ncia d

nas redes sociais ta opolitana o de seguidores no 

Instagram e quase 8 milh idas e Facebook, o crossover 

ideal para que o target seja atingido por publicidades das campanhas em diversas 

plataformas ao mesmo tempo. 

 

o: s 19h. 

 

Local: . 

 

Periodicidade 

 

 Setembro:  

 Dezembro: 120 inser  

 

Total: 240 ins  

 

Formato: Spot  

 

Determinado; 

 

: R$3.200,00 

Total : R$384.000,00 
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7.4.1.7 - Disney 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

Pe 12,44% 

Perfil: 25,30% 

Afinidade: 176% 

 

Defesa  

 

 A dio Dis tada ao segmento   

faixa FM, sua progra um formato interativo, musical e focado em 

ent io carrega como identi  o entusiasmo e o 

otimismo, atributos ligados ao target jovem qu a. Para refo

esse DNA, a linguagem da simplificada, de forma a trazer maior 

intimidade e proximidade com o ouvinte. 

 

Progr 07h h. 

 

Local: ulo. 

 

Periodicidade 

 

 Setembro: s; 

 Dezembro:  
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Total: 240 i es. 

 

Formato: Spot 30 ; 

 

Determinado; 

 

Cot o 07h : R$2.400,00 

Total : R$288.000,00 

  

7.4.1.8 FM  Mix 
 

 
 
Defesa Quantitativa 

 

12% 

Perfil: 25% 

Afinidade: 171% 

 

 

 

 

-se extremamente atualizada aos novos formatos de 

-se programas 

de charts  

 com 

o digital, em um dos seus programas por exemplo chamado Toca Pro Face , a MIX 
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internet trouxe e interagindo com elas. 

 

 

 

Local:  

 

Periodicidade 

 

 Setembro:  

 Dezembro:  

 

Total:  

 

Formato:  

 

Determinado; 

 

: R$3.200,00 

Total : R$ 1.011.120,00. 
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7.4.1.9 TV Paga - MTV 

 

 

Defesa Quantitativa 

 

:  7,52% 

Perfil: 35,85% 

Afinidade: 240% 

 

Defesa da prog da 

 

 O canal possui c reality shows que geram grande 

engajamento nas redes sociais e um entretenim l e desco

normalmente o  culo para passar o tempo e 

relaxar, a MTV possui muita r o do meio jovem, sendo de acordo com 

pesquisas Ibope o canal top of mind dos jovens brasileiros, possui uma comunic

pouc ca.  

 

ia: 0,04 

 

  s 24h59min: 

 

Local: S  

 

Periodicidade 

 

 Setembro: 30 inse  

 Dezembro: 31 i  
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Total:  

 

Formato: Come  

 

 Un 24h59min:R$ 4.700,00. 

Total da c : R$ 282.000,00 

 

7.4.1.10 TV Paga  Telecine Premium 

 

Defesa Quantitativa 

 

Pe : 10,83% 

Perfil: 22,30% 

Afinidade: 155% 

 

Defesa  selecionada 

 

 dos principais canais de pay tv no segmento ci , 

o canal premium especificamente traz os maiores sucessos do cinema com muita 

rapidez para as telas, quando se trata de um p ue gosta de estar atualizado e 

tam assiste a muitos filmes, utilizar um  para estar 

De acordo com pesquisas  m

da TV paga no obre. 

 

 0,30 
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 Segun -feira das 08h  

 h. 

 

Local: ulo 

 

Periodicidade 

 

 Setembro: ; 

 Novembro: 34 in  

 

Total: 6  

 

Formato:  

 

 

  

 08h - 13h: R$ 2.105,00; 

 Unit rio Sess o 22h: R$ 14.515,00 

 

Total : R$ 242.420,00.  

 

7.4.1.11 OOH   

 

Defesa Quantitativa 

 

Pe : 13,58% 

Perfil: 29,91% 
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Afinidade: 194% 

 

Defesa do  

 

 Para o meio OOH foi escolhida a ViaQuatro para que a campanha seja 

veiculada, conside  grande potencial de impacto rande 

par zam o metr  quase que diariamente, tamb levado em 

conta a localiz que concentra importantes pontos comerciais, cobrindo grande 

parte do centro de e de acordo com o Ibope 71% dos 

 linha am  3G e 4G o que contribui para que o 

usu ja atingido pela campanha em diversos meios simultaneamente.  

 

Local: S mas do met  

 

Periodicidade 

 

 Setembro: 7200 inse  

 Novembro:  7200 inse  

 

Total: 14.400 in  

 

Formatos:  

 720x480px com dur  

 

o: rio por semana R$38,42 

Total c : R$ 553.200,00 

 

7.4.1.12 rio Urbano   de Rua 
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Defesa Quantitativa 

 

:  23,87% 

Perfil: 37,87% 

Afinidade: 158% 

 

Defesa do v  

 

  muita afinidade com io de rua, outros fatores que 

influenciaram na compra dessa oi a alta fre ue o rocura 

in rias vezes durante   durante as 24 horas 

do dia, so para um target q em movimento e circulando pelo 

centro de ulo. 

 

Local: o. 

 

Periodicidade 

 

 Setembro: 620 inser  

 

Total: 620  

 
Formatos:  

 1280 x 800px. 

 

Co Uni face R$ 6.985,00 

Total o: R$ 139.700,00 
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7.4.2 Mapa de  / Prog M a

Tabela 21  Prog rnet. Fonte: INK Comunica  Tabela 22 - . Fonte: INK Co 8 
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Tabela 22  Prog . Fonte  2018. 
Tabela 23 - Programa : INK 2018 
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Tabela 23  Progra  TV Paga. Fonte: IN o, 2018 Tabela 24 - Prog INK Co  
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Tabela 24  Pro . Fonte: INK Comunic  Tabela 25 - Prog OOH. Fonte: INK  
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Tabela 25  Programa ano. Fonte: INK Comuni  Tabela 26 - Prog l : INK Comu  
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7.5 RESUMO GERAL DA CULO, MERCADO E FORMATO 

 

 
 

Tabela 27 - Resumo das verbas 
Fonte: INK Comunica o, 2018 

  

7.6  INTEGRADA AOS OBJETIVOS DE MARKETING 

 

Atra ugeridos o principal o ar a 

lem arca, por esses motivos os rados em uma 

alta fre a, assim o potencial cliente entend  posicionamento da 

marca, que ainda xplicado e consolidado na mente desse target. 

O uso da internet e redes sociais impulsiona a aproxi jada, pois 

esses meios geram alto engajamento, em c ulos offline nunca 

antes utilizados pela marca, expandem o leque de potenciais dentro da 

a marca possui maior aceit  aumento do faturamento

aliado lizadas campanhas online nacionais, dessa forma 

os mais diversos consumidores conhecer Youcom que conseg

aumentar seu faturamento e realizar a abertura de mais lojas em mais pontos do 
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7.7 DA AOS OBJETIVOS DE COMU O 

 

Aliado ao objetivo de marketing o principal objetivo rnar a 

marc mento fast fashion, para que esse objetivo seja a , a 

e a continuidade em ondas tem a finalidade de fazer com que o 

consumidor se lembre da marca todas as vezes que for de fato realizar uma compra, 

pois com esse tipo de continuidade o consumidor s 

durante a campanha i so em pe aior rele ncia o 

investimento em todos os meios aumentam. 

Todos os ve  escolhidos possuem grande afinidade com o perfil do 

potencial co e aspecto imp s utilizam a 

mesma lin representam os lugares onde o target essa 

forma a Youcom gerar identifi ntre o target e a marca, estar

onde o consumidor or fala. 



350 
 

7.8 S 

 
PLANILHA GERA ENTOS 

 
Cliente: YOUCOM 

Produtos: Roupas e aces  

Periodo: 2019 

 
Custo  

 Fornecedor Quantidade Pr  Custo Total 

Transporte  15 R$ 18,15 R$ 272,11 

  15 R$ 6,14 R$ 92,00 

Da   9 60,00 - 90 minutos R$ 2.250,00 

Grav   1  R$ 200,00 

 o  2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Direitos Autorais Comercial - TV  1  R$ 173.478,04 

Direitos Autorais Comercial - Internet  1  R$ 173.478,04 

Direitos Autorais Comercial -   1  R$ 86.739,02 

 S1 Subtotal R$ 436.709,22 

H1  R$ 65.506,38 

T1 Total  R$ 502.215,60 

 
Custos de  Programadas 

 Tema Custo Total 

Lollapalooza Lollapalooza R$ 65.700,00 

Dia das Mulheres  R$ 4.010,32 

Dia das   Youcom R$ 65.012,60 

Dia do Combate a Homofobia Youcom celebrando a diversidade R$ 4.402,90 

Dia dos Namorados Amor de cinema R$ 26.562,92 

rio Youcom Happy Birthday Youcom R$ 6.502,72 

Dia do vendedor Rota Premiada R$ 28.317,00 

Black Friday Black Friday R$ 8.139,60 

 

S2 Subtotal R$ 208.648,06 

H2  R$ 31.297,21 

T2 es R$ 239.945,27 

 
Custos de V o 

Internet Facebook/Instagram/Youtube/Google/Spotify R$ 874.575,00 

 Metropolitana/Mix R$ 739.200,00 

TV paga MTV/Telecine R$ 705.016,00 

OOH ViaQuatro/No alvo R$ 333.040,00 

 S3 Subtotal R$ 2.651.831,00 

H3  20% R$ 530.366,20 

T3 Tot  R$ 3.182.197,20 

 
Budget T1 + T2 + T3 = Total de investimentos 

R$ 4.000.000,00 R$ 3.924.358,07 
 

Reserva para reimp  m rtunidade 

 
 

Data / / 
 

Autor o Cliente 

 
Tabela 28 - Planilha geral de tos 

Fonte: INK Comun  
 
 
 

 R$ 75.641,93 



351 
 

Finais 

  

A tas anteriormente e de pesquisas baseadas 

em dados coletados, conclui-se que a marca Youcom necessita de maior divulga o 

e aumento de vendas principal  apresentado 

nos meses de fevereiro e dezembro, por exemplo, nos quais o fluxo de vendas 

baixo devido ao lon no o de produtos, uma vez 

que amento ocorre no m  de novembro do ano anterior. 

identificado que a o possui uma l

marca na mente do target, para que ele a procure e a escolha  

na hora de sua a. 

Para que isso ocorra, acreditamos que deve haver uma abordagem forte e 

 despertar a curiosidade e interesse de a fim de produzir 

consumo co essoas que priorizam o quesito fast-

fashion - a busca por tend  por meio de estilos diferenciados voltados 

- assim como a Youcom. 

Deve-se aproveita ara r s ideias centrais abordadas pela 

marca, sendo estas, seu DNA jovem juntamente com , sem julgamentos de 

estilo de cada pessoa, para que esta possa sentir-se  vontade consigo mesma, 

ideias preciosas para o seu target. 

Assim, baseando-se nessas info ubli as 

para divulgar a Youcom para que esta se torne a primeira o  mente de seu 

 s nos quais se apresentam queda de vendas, mas 

durante o ano todo por meio de forte nas redes sociais, em plataformas de 

streaming e s out of home da e merchandising nos pontos 

de vend m de eventos, desfile at  e trabalho com 

influenciadores.  
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A 

o  Ato ou efeito de ambientar(-se). 

  C ; constante. 

Atemporal  Que se consi  parte (fora) do temp  

Austero  Que demonstra sua infle nto  faz s; 

in   

 

B 

Blitz  Significa repentina. 

Bodies  P  roupa justa fei ico, que cobre todo o tronco e se aperta entre as 

pernas. 

Boot cut   e sutis, com barras menos exageradas. 

Brand  marca. 

Briefing  Conj  uma coleta de dados para o desenvolvimento de um trabalho. 

Budget  T ua inglesa que sig amento. 

 

C 

Casting  Processo de sele os, cantores, bailarinos, modelos, etc. para 

determinado filme, espet stica. 

Chat - Ferramenta de comunica troca, em tempo real, de mensagens escritas entre 

dois ou mais utilizadores de uma rede de computadores. 

Check out - Palavra  remete para o ato de sair, fechar uma conta ou dar baixa em 

algum tipo de processo. 

Chokers - Em i sufocador' e, na moda, designa o tipo de colar usado bem junto ao 

 

Clean - Despojado, sem excessos (diz-se de estilo c.). 

Consumerismo - O termo consumerismo se relaciona com o consumo res co e . 

Croppeds - Mini blusa. 

Curadoria - Pessoa el por organizar e administrar os bens de um menor emancipado ou de 

que esteja ausente de suas obr  

 

D 

Display   geralmente pequeno cartaz montado em papel

suporte ou rebites. 
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DNA da marca  O DNA de uma marc ue diferenc  uma 

marca de outra, formado por divers se ligarem, formam um conceito 

al, de ond s a  e posicionamento da mesma. 

Do It Yourself (DIY)  S  Do It Yourself, que signific

tuguesa. 

 

E 

E-commerce  For e as trans  da internet; co rcio 

eletr . 

E-mail marketing  U e-mail como ferramenta incisiva de marketing, que impacta 

diretamente quem recebe a mensagem. 

 

F 

Fashion retailer  Termo em in ra varejista de moda. 

Fast food   N ao consumo de refe podem ser preparadas e servidas 

em um intervalo pequeno de tempo. 

Fast-fashion  Traduzido para  como o termo utilizado por marcas que 

possuem uma pol pida e con  

Features  Caracter ticas, aspecto. 

Feed  S os pa ossa acompanhar os novos artigos e demais 

um site ou blog sem que precise visitar o site em si. 

Formalidade  C ind vel para que um ato seja considerado leg imo; preceito. 

 

H 

Hashtag  Consiste de uma palavra-chave antecedida olo #, conhecido popularmente no 

Brasil por "jogo da velha". 

Hotsite  destinada a uma marca, produ  publicada em um 

internet. 

 

I 

Influencers  Pessoa que influencia outras ociais e internet. 

Interatividade  Possibilidade de i tos de um sistema. 

Ipsos Marplan  A ma pesquisa de m grupo Ipsos de Pesqu  um 

dos eres globais no fornecimento de pesquisas em marketing, propa ia, s  do 

consumidor e pesquisa de o ial. 

 

J 

Jeanswear  C ans, roupas confeccionadas com jeans. 
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K 

Kits - Estojo com diversos artigos utilizados para um fim espe . 

 

L 

Lifestyle  Termo em ingl s para estilo de vida. 

Listening  Ter para ouvindo. 

Loja online  Promove n e venda  da internet. 

Lollapass  Ingresso do festival Lollapalooza qu sso a 3 dias do evento. 

Lookbook  Livro de looks, material foto ra apresentar a marca, salientando os atributos, 

detalhes, caimentos e movimentos de seus produtos. 

Looks  Apar ia ou estilo, sobretudo em rela  a penteado e a ; visual. 

 

M 

M-commerce  C online realizada a partir de um dispositi  

Manual de Identidade Visual  Documento e as no a 

c e repr  

Marketing  Marketing ganizacional e um conjunto de processos para criar, 

comunicar e distribuir valor aos clientes e para administrar o relacionamento com clientes de forma 

que beneficie eus stakeholders. 

Marketing digital  Conjunto de e c  que uma empresa ou pessoa 

utiliza online, atra da internet e dos meios digitais. 

Merchandising  Conc marketing que indica uma  de planejamento e 

prom  um produto, no local e tempo adequados. 

M  OOH (Out Of Home)  Tipo de propaganda exterior que faz essencialmente qualquer tipo de 

publicidade que atinge o consumidor enquant  

Millennials  ssoas que nasceram entre os anos 80 e 0. 

Share of Mind  Term s para presa ou produt ia 

das pessoas. 

Mindset  Ter ra mentalidade ou pr  conjunto de pensamentos 

e cre que existe dentro de nossa mente e que determina como nos sentimos e nos 

comportamos. 

Mix de produtos  D o dada para a variedade de itens que uma empresa vende. 

Mobile  Ser za o acesso a alguns dos diversos recursos atrav de um dispositivo 

. 

Multiplataforma  Programa que pode correr em mais de uma plataforma. 

 

N 

Nichado  Em admini  e marketing, nic  m mercado. 
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O 

Ominichannel  Omnichannel  do varejo que se baseia na co cia de todos os 

canais utilizados por uma empresa. Fazer com que o consumidor veja o mundo online e o offline 

como iguais. 

 

P 

Pay tv  Termo em ingl TV paga, por assinatura. 

PDV's  Pode servir para designar a quantidade de caixas, ou checkouts de uma loja. Ponto de 

venda nes local onde a  finalizada. 

Perfil   uintes dados populacionais: crescimento 

e de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa o populacional por 

e idade, entre outros. 

Perfil psicog ico  Comp s em diferentes grupos, com base em seu estilo de 

vida, sua personalidade e seus valores. 

Personal shopper  Personal shopper e compras que ajuda os clientes a 

escolherem os produtos ideais para cada . 

Pesquisa qualitativas  Pesquisa qual um m nvest  foca no 

r subjetivo do objeto analisado, estudando as suas particularidades e e cias individuais, 

por exemplo. 

Photo shooting  Termo em ing  para ensa . 

Playlist  o de uma lista s. 

Post  Mensagem que se publ  de internet. 

Postag   odas as pessoas que visualizam e interagem com as suas public es 

sem custo. 

Preview  Termo em ing  a . 

PropMark  O Propmark  jornal da Edito  especializado no mercado de 

comunica  marketing. 

ico-alvo  Segmento de uma sociedade com determinadas caracte ticas comuns (sexo, idade, 

profis , etc.); A quem se dirige uma mensagem ou campanha public ia. 

Push pull   Em ingl , significa utilizar forteme ividades 

promocionais. 

 

R 

Rent   Que ocasiona rendimento gratificante ou ac ucrativo: c  

 

S 

Sazonalidade  Se refere ao rio, ou seja, q co de determina

poca. 

Search  Termo  pesquisa. 
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Share  Significa partilhar, compartilhar ou em casos merca ti . 

Slogan  Frase curta e apelativa, muito usada em publicidade ou propaganda ; palavra de 

ordem. 

Spot  Publicidade radio ; texto public  

Stakeholder  Termo utilizado essadas que devem estar de acordo com a  de 

s pela empresa; grupo de interesse. 

Stories  Plataforma do Instagram usada para explorar uma narrativa, que conta algo sobre o 

sua vida, sua origem. 

Streaming  Tecnologia que envia informa  multim dia ca, imagem, filme) de forma 

ininterru s da internet, em q dos pelo comput  

 enviados. 

Streetwear  O segmento es ociado ao estilo do jovem urbano. 

Su   Empresa cujo capita . 

 

T 

Take one  Esp lder, sem dobra, para a coloc display ofisticada 

que os panfletos comuns. 

Target  lico-alvo de um plano de marketing ou campanha; Objetivo. 

Teasers  Recur imular a curiosidade do p co em 

ia, um programa  se far

conhecidos. 

ncia  For  imprime determinado movimento ou or figurado in

 

Tie-day   Termo  para a tingir tecidos. 

Timing  Sincronia entre um processo ou um desenvolvimento e outro(s). 

Top of mind   um termo em ing ilizado na marketing empresarial como uma maneira 

de qualificar as marcas que s ais populares na mente dos consumidores. 

Tupiniquim  Pertencente ou relativo aos Tupiniquins, antiga ileiros, no terr

da Bahia. 

 

U 

Underwears  Roupa intima. 

Usabilidade - Facilidade com a qual um equipamento ou programa pode ser usado. 

 

W 

Webstore  ara loja virtual. 
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