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II DIAGNÓSTICO 
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II DIAGNÓSTICO 

2.1. PRODUTO 

A Arezzo fabrica e vende calçados femininos no geral. 

Os produtos são em sua maioria de couro natural, com um design que 

acompanha as tendências de acordo com a estação do ano. O que os diferencia dos 

produtos dos concorrentes é a qualidade, design e status. 

2.2. PESSOAS 

A marca é utilizada por consumidoras entre 16 e 60 anos, no entanto, em 

pesquisas realizadas nos PDVs pela marca, pode-se observar que a maior parcela 

deste público se concentra na faixa etária dos 25 a 35 anos, razão pela qual definimos 

esta como target da campanha. 

Este público é formado por mulheres que possuem curso superior, têm uma 

vida urbana e realizam diversas atividades profissionalmente e na vida pessoal. A 

Arezzo atende às necessidades dessas consumidoras em todos os cenários em que 

atuam para que elas se sintam confiantes e confortáveis, na hora de escolher com 

qual sapato sairão de casa. 

2.3. PROBLEMA 

Como o target é formado por mulheres que possuem uma vida profissional e 

social bastante ativa, o calçado é uma parte importante que agrega valor e status a 

imagem de quem o usa, ao mesmo tempo que representa elegância. Porém quando 

estas mulheres, que fazem parte do target, sentem a necessidade de adquirir algo que 

lhes permite transmitir a sensação de empoderamento e reconhecimento, encontram-

se em um dilema entre qual produto e marca lhes possibilitariam tal sensação, 

distribuindo suas atenções entre roupas, cosméticos, joias, calçados e etc. Não há 

uma percepção formada, por parte do consumidor, de qual produto ou marca seria 

capaz de suprir tal necessidade. 

2.4. PLATAFORMA 
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Serão veiculadas peças em TV, rádio, outdoor, front-lights e revistas na região 

sudeste; também ocorrerão ações promocionais nos PDVs (franquias), sendo que 

algumas envolverão todas as regiões do país, outras serão voltadas apenas para 

PDVs físicos e/ou online. 

2.5. PROMESSA 

 A Arezzo admira a mulher que não se limita a um papel. A marca garante às 

consumidoras o destaque e reconhecimento que elas merecem por impor seus 

desejos, escolhendo ser o que quiserem. 

2.6. APRESENTAÇÃO 

A marca será vinculada às questões sociais que envolvem o universo feminino, 

buscando identificação do público-alvo com a marca. 

Estética – Contemporânea  

Campanha com apelo emocional. 
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III PLANO DE COMUNICAÇÃO 
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III PLANO DE COMUNICAÇÃO 

3.1 ANÁLISE SITUACIONAL 

Análise SWOT 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

► Reputação da empresa 
► Engajamento nas redes 
sociais 

► Imagem negativa com 
stakeholders protetores dos animais 

► Variedade de produtos 
► Prêmios que a empresa 
recebeu 

► Registros no reclame aqui sem 
resolução 

► Design dos produtos 
► Número de lojas no 
Brasil 

► Relacionamento superficial com as 
consumidoras. 

► Venda online e em loja 
física 

► Tradição no mercado 
► Não é falado sobre a qualidade 
dos produtos nas campanhas. 

► Presença em todo 
território nacional 

► Versatilidade do produto   

► Presença no meio digital     
Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

►Empoderamento feminino 
► Crescimento de compras 
no e-commerce. 

► Redução do PIB 

► Mercado calçadista no 
Brasil é uma das maiores do 
mundo 

► Hábitos do público de 
usar redes sociais como 
fonte de informação e 
entretenimento 

►Reforma trabalhista (afetando 
recursos econômicos de potenciais 
consumidores) 

    ►Ações da concorrência 

    ► Crise econômica no Brasil 

Tabela 3 – Análise SWOT Arezzo  
Fonte: Agência Mob 2018 

 

Forças podem potencializar as seguintes oportunidades: 

Segundo a pesquisa realizada pela MOB, a Arezzo é vista como uma marca de 

sapatos que transmite status e beleza. As consumidoras não a procuram apenas em 

vista da necessidade de consumir um sapato ou bolsa, mas também para se sentirem 

bonitas com um produto de confiança. 

A variedade dos produtos, bem como o design mostram que a empresa se 

preocupa em seguir tendências e estar efetivamente presente em diversos momentos 

da vida do consumidor, é uma força que gera valor para a marca e contribui para que 

ela seja mais versátil e também é um fator relevante para que a Arezzo consiga 

conquistar mais prêmios e se tornar mais forte no mercado.  
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Segundo Kotler (2012), é necessário prever tendências levantando estudos 

para acompanhar as mudanças culturais que possam trazer novas oportunidades, 

sendo assim, se a empresa conciliar as forças em questão com as estratégias corretas 

conseguirá construir uma marca mais forte. 

A Arezzo possui mais de 356 lojas no Brasil, essa abrangência geográfica além 

de tornar a marca conhecida nacionalmente, possibilita que ela conheça as diferenças 

culturais e use toda diversidade possível para construir relacionamento com o 

consumidor. 

A marca trabalha com vendas online, tem Instagram, facebook, canal no 

YouTube e Twitter. O grande número de seguidores alavanca as vendas online, por 

conseguinte a marca deve usar essa forte presença no meio digital para criar um 

conteúdo de qualidade que conquiste as consumidoras e fortaleça a relação delas 

com a marca. 

Segundo a revista Digital E-commerce as vendas online aumentaram aprox. 

15% em 2018, o que reforça que a empresa deve aumentar a qualidade da 

comunicação com os consumidores no meio digital e criar estratégias para construção 

de uma marca mais forte.  

Sendo a Arezzo uma loja de calçados e bolsas femininos, deve se encontrar na 

consolidação do empoderamento feminino um posicionamento sutil e congruente às 

características das consumidoras de Arezzo, assim conquistando stakeholders e 

tirando a atenção de críticos à produção de artefatos com couro animal. 

A marca está no mercado há 46 anos e hoje conquistou espaço como uma das 

líderes de mercado no Brasil, isso transmite confiança e mostra a Arezzo como uma 

organização séria que visa crescimento e expansão. 

Forças podem combater as seguintes ameaças 

 O Banco Safra anunciou no dia 01 de julho de 2018, a projeção do PIB de 2,8% 

para 2,0% o que refletiu na desaceleração do consumo, esse indicador deve ser 

importante para que a empresa crie estratégias para manter as vendas ressaltando 

diferenciais da marca. 
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 A reforma trabalhista que entrou em vigor em 2017 limitou o aumento dos 

salários, o que também pode influenciar no poder de compra dos consumidores, fator 

que também deve ser considerado na elaboração de uma campanha de comunicação 

que mostre os atributos do produto e transmita segurança ao público. 

Fraquezas podem prejudicar seguintes oportunidades: 

 A relação da marca com os stakeholders protetores dos animas pode ter 

visibilidade nas redes sociais, pois os mesmos podem usar a visibilidade que a Arezzo 

conseguiu no meio digital contra a própria empresa, fazendo críticas e gerando 

questionamentos que não serão favoráveis à marca.  

 A empresa não tem uma boa avaliação no reclame aqui, o que pode ser ruim, 

pois antes de fazer compras online os consumidores fazem pesquisas em sites como 

o próprio reclame aqui para conhecer a experiência de compra de outros 

consumidores. 

Fraquezas podem potencializar seguintes ameaças 

 Segundo BLACKWELL (2011) quando o consumidor está com o poder de 

compra reduzido, por conta das crises econômicas, tende a pensar mais antes de 

decidir por uma compra, e fazer comparações entre as marcas, e os pontos fracos das 

mesmas podem se tornar mais relevantes fazendo com que ele compre de outras 

marcas.  

3.2 OBJETIVO DE MERCADO 

Dadas às circunstâncias de incertezas político-econômicas, estabeleceu-se 

como objetivo de mercado para o ano de 2019, um crescimento de faturamento de 

10% - considerando que em 2017 a empresa registrou crescimento de 11,96% e a 

estimativa de 2018 é de 9,78%. Sendo assim, o faturamento deve ir de cerca de R$ 

23 bilhões para R$ 25 bilhões. 

3.3 OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO 
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Transformar a marca em referência quando se pensa em elegância e 

personalidade. Além de torná-la conhecida por apoiar o poder de escolha de suas 

consumidoras. 

3.4 CONTEÚDO BÁSICO DA COMUNICAÇÃO 

Ressaltar a dualidade da vida das mulheres, destacando que as escolhas que 

fazem não as rotulam.  

3.5 Budget (investimento/verba) 

A verba disponibilizada para a o desenvolvimento da campanha anual é de R$ 

17.480.000,00. Esta quantia representa 2% do faturamento total da empresa referente 

ao ano de 2017.  

3.6 Definição de estratégia de comunicação 

A estratégia de comunicação associará propaganda, com mershandising e 

promoção de vendas. O que se pretende é produzir uma campanha de 

reposicionamento, para que a marca seja percebida como referencial de flexibilidade 

e diversidade (tanto com os produtos quanto com abrangência a todas personalidades 

e consumidoras), colocando as mesmas no “centro da marca”, que tem opções para 

todas as personalidades e situações cotidianas. Haverá transmissão de uma 

mensagem intitulada “Escolha Ser” para que a marca se reposicione. 
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IV PLANEJAMENTO DE CAMPANHA  
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IV PLANEJAMENTO DE CAMPANHA  

4.1 TIPOS DE CAMPANHA 

4.1.1 Campanha de Propaganda 

Após o levantamento de dados realizado no briefing e da apuração da pesquisa 

realizada pela agência Mob, identificou-se que o tipo de campanha necessário para a 

Arezzo é a institucional. 

Pretende-se valorizar a marca, mostrando os diferenciais em relação à 

concorrência, buscando reconhecimento através de valores sociais e transmitindo ao 

target uma mensagem atrativa, com o objetivo de criar relacionamento com o mesmo.   

4.1.2 Campanha Promocional 

 O plano contará com apoio promocional, de merchandising e de incentivo, com 

o objetivo de neutralizar ações da concorrência e interagir com as consumidoras, será 

elaborado um calendário promocional com ações desenvolvidas em datas 

comemorativas pertinentes para à marca, bem como datas estratégicas que sejam 

importantes na campanha. 

4.2 BRIEFING DE CRIAÇÃO 

4.2.1 Descrição sumária do produto 

A Arezzo oferece linhas de bolsas e calçados femininos nas categorias: 

alpargatas, anabelas, botas, cano curto, chinelos, espadrilles12, flatforms13, 

                                            

12 Sapatos em formato Anabela com variações no tornozelo. 

13 Sapatos de sola reta. 
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mocassins14, mules15, oxfords16, plataformas, rasteiras, sandal boots17, sandálias, 

sapatilhas, scarpins18, slides19 e tênis.  

 Nos materiais: camurça, couros, envernizados, material tecnológico, multi 

materiais, pele/pêlo, tecidos e veludo. São embalados em caixas e sacolas disponíveis 

em três tamanhos. 

4.2.2 Perfil do target 

Mulheres de 25 a 35 anos, classes A e B. Possuem curso superior e têm 

interesse por tendências ligadas à beleza, estética e bem-estar, estão sempre 

praticando atividades físicas, pois se preocupam com a saúde.  

Em relação à tecnologia, participam de sites e aplicativos de relacionamento e 

utilizam a internet para trabalho e lazer. 

Assistem TV, em sua maioria, por assinatura e escutam rádio durante o 

percurso no trânsito ou enquanto tomam café e ao ler uma revista, geralmente a faz 

enquanto se alimentam ou em salas de espera. 

A rotina deste target é urbana, portanto, possuem uma vida social agitada e 

cheia de momentos. Em um momento, essas mulheres podem se encontrar em seu 

trabalho e em outro, elas podem estar em uma academia se exercitando, para isso, 

buscam uma marca que atenda todas as necessidades do dia a dia. 

4.2.3 Descrição dos objetivos 

Para o ano de 2019, foi estabelecido um crescimento de 10% considerando a 

expansão da rede e o investimento em comunicação no decorrer do ano.  

                                            

14 Sapato de estilo italiano, em camurça, costurado artesanalmente.  
15 Sapato aberto no calcanhar. 
16 Sapato clássico, social com cadarço. 
17 Sandálias abertas com formato clássico das botas (que são fechadas). 
18 Sapato de salto de bico fino, aberto somente na parte superior dos pés. 
19 Chinelo de tira única e larga. 
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A comunicação tem como intuito aproximar o target e aumentar o nível de 

lembrança para que haja uma identificação com o produto e torná-la referência em 

qualidade e design.  

Como o público está presente no meio digital e a marca tem forte presença 

neste meio, haverá uma grande quantidade de peças para este meio. 

4.2.4 Promessa 

A marca garante às consumidoras o destaque e reconhecimento que elas 

merecem por impor seus desejos, escolhendo ser o que quiserem.  

4.2.5 Razão de compra 

A marca oferece um conjunto de benefícios para as consumidoras: material de 

qualidade, durabilidade, conforto e design diferenciado atraem a atenção do target, 

além disso, a Arezzo oferece produtos com preços mais elevados tornando-os menos 

acessíveis a classes mais baixas, fazendo com que as consumidoras optem pela 

marca para adquirirem status social. 

4.2.6 Tratamento e personalidade da marca 

A Arezzo é uma marca madura, bem-sucedida, segura, elegante, bonita, 

admirável, independente, clássica, porém, com tons de versatilidade, empoderadora 

e aberta às possibilidades que todas as mulheres desejam. 

Deve possuir um posicionamento claro, e destacar a mulher como o 

personagem principal de sua própria vida. Além disso, possui sapatos que estão à 

altura de uma mulher incrível que a consumidora é. 

4.2.7 Exigência e limitações da empresa, gosto pessoal dos executivos 

Segundo o cliente, o logo não deve ser alterado, é imprescindível seguir o manual de 

marca.  

4.3 OBJETIVO DE CAMPANHA 
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Transmitir ao target a percepção de elegância e personalidade que os produtos 

da marca proporcionam, por meio de ações e peças que realcem estes atributos. 

4.4 ESTRATÉGIA DE CAMPANHA 

 A estratégia de campanha escolhida foi posicionamento, pois segundo PAIVA 

(2016) “o objetivo dessa estratégia é levar o consumidor a identificar o produto como 

sinônimo de determinada característica”. A Arezzo conta com um bom número de fãs, 

porém esses consumidores têm dificuldade em escolher um adjetivo para definir a 

marca, já que esta comumente utiliza estratégias usadas anteriormente por diversos 

concorrentes em suas campanhas, sem trazer um meio de diferenciação. 

 A campanha idealizada pela agência Mob apresenta a Arezzo como uma marca 

que valoriza as escolhas e as particularidades das suas clientes. 

4.5. ESTILO E RITMO 

 O estilo será elegante, unindo o moderno ao clássico, comunicando a 

personalidade que a marca e a consumidora possuem. A abordagem visual será 

marcante. O ritmo moderado ou médio é o mais recomendado para esta campanha. 
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V PLANO DE TRABALHO CRIATIVO 
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V PLANO DE TRABALHO CRIATIVO 

5.1 CONCEITO  

“Escolha” é a palavra-guia da campanha, que procura reforçar a importância 

das escolhas do dia a dia e como cada mulher comanda sua vida. 

5.2 TEMÁTICA 

5.2.1 Tema 

O tema da campanha é “Escolha ser”. 

5.3 LINHA VISUAL 

As imagens que compõem as peças evidenciam quatro modelos diferentes, que 

representam “papéis” distintos em suas vidas. A tipografia escolhida é sem serifa. 

5.4 LINHA TEXTUAL 

As peças são compostas pela frase “Escolha ser o que você quiser”, 

acompanhadas de adjetivos que descrevem as escolhas que a mulher representada 

teria feito. 

5.4.1 Slogan 

O slogan da campanha é “Escolha ser”. 

5.5 DETALHAMENTO DAS PEÇAS DESENVOLVIDAS 

Rádio FM 

Ficha técnica 

Tipo: Spot 

Cliente: Arezzo 

Produto: Bolsas, sapatos e acessórios 

Emissoras: 89 FM, Eldorado FM, Nova Brasil FM e Transcontinental FM 

Formato: 30” 

Título: “Escolha ser” 

Texto: 

Lauda Spot Arezzo – “Escolha ser” 
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Cliente: Arezzo Agência Mob 
Campanha 

Institucional 

Praça: 

Nacional 

Duração: 

30” 

Título: Escolha 

Ser 

Elementos 

Sonoros: 

narração e trilha 

de background. 

Trilha Branca 

Produção: 

Gabriela 

Ghirelli e 

Kaique 

Campos 

Narradora: 

Gabriela 

Ghirelli 

TEC TRILHA BRANCA – BG 

LOC 
(VOZ ANIMADA COM TOM DE PERGUNTA) O QUE UMA 

MULHER ESCOLHE SER TODOS OS DIAS? EMPRESÁRIA? 

LOC 

(ENTONAÇÃO DE CERTEZA) SIM! DECIDIU USAR SALTO. 

ESCOLHE SER ELA MESMA QUANDO ESCOLHER NÃO É 

OPÇÃO. 

LOC (TOM LEVEMENTE IRÔNICO) VIDA PARADA? 

LOC 

ENTONAÇÃO DE CERTEZA) NÃO! FORA DE COGITAÇÃO. 

A ESCOLHA AQUI É SE AVENTURAR PELO MUNDO. 

ALGUNS MOMENTOS SÃO ESPECIAIS. 

LOC 
(TOM DE PERGUNTA) JÁ EXPERIMENTOU DIZER SIM PARA 

O CLÁSSICO? 

LOC 

(TOM ADMIRÁVEL) SUA ESCOLHA FAZ DELE ÚNICO. 

O TRABALHO, A FAMÍLIA E ELA MESMA. IMAGINE A 

ESCOLHA PODEROSA QUE É SER MÃE. (PAUSA 1’’) 

LOC (SLOGAN) AREZZO. ESCOLHA SER O QUE VOCÊ QUISER. 

TEC FADE OUT - TRILHA BRANCA BG 

Justificativa: Uma das vantagens do rádio é a estimulação da imaginação do 

ouvinte, fazendo o consumidor absorver melhor as mensagens da campanha. O target 

pode ser impactado durante o trabalho, no trânsito, etc, sendo levado a procurar mais 

sobre a marca em seu tempo livre. 
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Revista 

Ficha técnica 

Veículo: Revistas Glamour e Vogue 

Formato: página dupla 

Cor: quatro cores 

Tamanho: 34,2x22,4 cm/41,6x27,5 cm 

Título: “Escolha ser”  

Assinatura: Arezzo 

Justificativa: A união de imagem e texto garante à revista grande poder de 

persuasão, pois possibilita visualizar a campanha e o produto quantas vezes e por 

quanto tempo desejar, já que tem o anúncio em suas mãos. 
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Glamour: 
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Vogue: 
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103  

Comercial TV fechada 

Ficha técnica 

Cliente: Arezzo 

Produto: Bolsas, calçados e acessórios  

Peça: Comercial de TV 

Formato: 30” 

Emissora: GNT, Multishow, Universal TV, Viva, Telecine Cult, Telecine Fun, Telecine 

Pipoca, Telecine Premium, Globo News, Sony, TLC e Discover Home & Helth 

Título: “Escolha ser” 

Sinopse: O comercial traz as modelos representando papéis distintos, enquanto uma 

voz feminina em off discorre sobre as escolhas de cada mulher. Todas as modelos 

utilizam ao menos um produto Arezzo, mostrando que a marca tem produtos para 

todas as ocasiões e perfis. 

 

Justificativa:  A TV fechada possui um perfil mais qualificado de público, além de 

resultados rápidos em repercussão e cobertura. Permite a escolha do período e 

horário de veiculação, bem como a segmentação baseada no interesso do público em 

determinado programa. 

Internet 

Ficha técnica 

Tipo: Post 
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Portal: Facebook 

Cores: três cores  

Tamanho: 1200x1200 pixels 

Texto alternado:   

01: “O pied de poule é uma estampa clássica e dá um charme especial em qualquer 

look. Confira http://bit.ly/pied-poule” 

02: “Ousar, ser dona de si e fazer suas próprias escolhas é uma aventura que vale à 

pena.  Escolha ser o que você quiser.” 

03: “Do moderno ao clássico. Escolha ser o que você quiser!” 

04: “O que mais admiramos em você, é perceber que você faz escolhas poderosas e 

nós queremos estar do seu lado em todas elas. Não importa o que você deseja, 

apenas escolha ser o que você quiser.” 

05: “Empresária, fashionista, ousada e dona de si. Você escolhe ser o que quiser e 

nós achamos isso incrível!” 

06: “A estação mais quente do ano chegou. Veja mais sobre a nova coleção em nosso 

site. Confira http://bit.ly/verao” 

07: “Existe momento melhor para usar uma linda ankle boot do que o inverno? Veja 

mais sobre a nova coleção em nosso site. Confira http://bit.ly/inverno” 

Justificativa: O Facebook é atualmente a maior rede social do mundo e o target dessa 

campanha é muito ativo online. 
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01:  
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02: 
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03: 
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04: 
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05: 
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06: 

 

 



111  

07:  
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Ficha técnica 

Tipo: Post patrocinado 

Portal: Facebook 

Cores: três cores 

Tamanho: 1200x630 pixels 

Texto alternado:  

01: “As rasteirinhas são nossas parceiras durante o verão e os tons açucarados são 

um must have dessa temporada. Confira http://bit.ly/sweet” 

02: “Ousar, ser dona de si e fazer suas próprias escolhas é uma aventura que vale à 

pena.  Escolha ser o que você quiser.” 

03: “Do moderno ao clássico. Escolha ser o que você quiser!” 

04: “O que mais admiramos em você, é perceber que você faz escolhas poderosas e 

nós queremos estar do seu lado em todas elas. Não importa o que você deseja, 

apenas escolha ser o que você quiser.” 

05: “Empresária, fashionista, ousada e dona de si. Você escolhe ser o que quiser e 

nós achamos isso incrível!” 

Justificativa: O Facebook é atualmente a maior rede social do mundo e o target dessa 

campanha é muito ativo online. Os posts patrocinados do Facebook permitem 

alcance, segmentação e geração de relatórios por custos consideravelmente menores 

que as mídias tradicionais. 
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02: 
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03:  
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04:  
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05: 
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Ficha técnica 

Tipo: Youtube ads 

Portal: Youtube 

Cores: três cores 

Tamanho: 300x250/160x600 pixels 

Justificativa: O Youtube é a maior plataforma de compartilhamento de vídeos e 

também, uma das formas modernas de entretenimento. 
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300x250: 
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300x600: 
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Ficha técnica 

Tipo: Adwords 

Portal: “Acervo Ad Choices” 

Cores: três cores 

Tamanhos: 300x250/336x280/728x90/300x600 pixels 

Adwords produto: “Confira” 

Adwords campanha: “Escolha ser o que você quiser” 

Justificativa: Os diversos formatos de banner online permitem a circulação em 

diferentes sites, adaptando-se aos tamanhos disponíveis nas plataformas, permitindo 

impactar o público-alvo e possivelmente, levá-los a visitar o e-commerce da marca ou 

despertar o interesse de visitar as lojas físicas. 
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300X250: 
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336x280: 
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728x90: 
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300x600: 
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Ficha técnica 

Tipo: Post 

Portal: Twitter 

Cores: três cores  

Texto alternado: “Conheça Nina. Confira http://bit.ly/nina” 

Justificativa: O Twitter permite passar uma mensagem que pode ser lida 

rapidamente, devido a sua limitação do número de caracteres por publicação. 
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Ficha técnica 

Tipo: Stories 

Portal: Instagram 

Cores: três cores  

Tamanho: 1920x1080 pixels 

Tempo: 15” 
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Justificativa: Por ser uma das redes sociais mais utilizadas entre as consumidoras, a 

importância da presença da marca no formato stories torna-se essencial para 

divulgação da principal campanha do ano.  

Ficha técnica 

Tipo: Hotsite 

Cores: três cores  
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OOH 

Ficha técnica 

Tipo: Vídeo  

Cores: quatro cores 

Formato: Painel de LED/Videowall 15” 

Tamanho: 280x720/1920x540 pixels 

Título: “Escolha ser” 

Assinatura: Arezzo 

Justificativa: A linha amarela do metrô de São Paulo-SP recebe milhares de pessoas 

diariamente e devido a sua proximidade com endereços premium da capital do estado, 

torna-se um canal interessante para comunicar-se com mulheres que frequentam 

esses locais. 

Texto alternado: 

01: “Escolha ser o que você quiser 

Empresária 

Fashionista 

Ousada 

Dona de si” 

 

02: “Escolha ser o que você quiser 

Mãe 

Descolada 

Ousada 

Dona de si” 

Justificativa: O tamanho do frontlight, aliado ao grande impacto visual, possibilita 

transmitir nossa mensagem. Por fazer parte do mobiliário urbano, está presente 24 

horas por dia e influencia as decisões de compra do consumidor que é impactado ao 

sair de casa. 
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01: 
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02: 
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Ficha técnica 

Tipo: Backlight 

Cores: Quatro cores 

Tamanho: 4,015m x 3,018m 

Título: “Escolha ser” 

Assinatura: Arezzo 

Texto alternado: 

01: “Escolha ser o que você quiser 

Empresária 

Fashionista 

Ousada 

Dona de si” 

 

02: “Escolha ser o que você quiser 

Mãe 

Descolada 

Ousada 

Dona de si” 

 

Justificativa: O backlight nos aeroportos reforça a mensagem da campanha, 

impactando os consumidores e ajudando-os a fazer associações mentais sobre a 

marca. 

  



143  

01: 
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02: 
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Ficha técnica 

Tipo: relógio de rua 

Cores: quatro cores 

Tamanho: 1080x1920 pixels 

Título: “Escolha ser” 

Assinatura: Arezzo 
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Justificativa:  Os relógios de rua são integrantes do mobiliário urbano e um espaço 

muito útil para publicidade, pois tem localizações estratégicas que impactam milhares 

de pessoas que estão nas ruas diariamente. 

Ficha técnica 

Tipo: Banca de jornal 

Cores: Quatro cores 

Tamanho: 0,9m x 1,7m 

Título: “Escolha ser” 

Assinatura: Arezzo 
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Texto alternado: 

 

01: “Escolha ser o que você quiser 

Mãe 

Descolada 

Ousada 

Dona de si” 

 

02:”Escolha ser o que você quiser 

Aventureira 

Fashionista 

Ousada 

Dona de si” 

 

03: “Escolha ser o que você quiser 

Empresária 

Fashionista 

Ousada 

Dona de si” 

 

04: “Escolha ser o que você quiser 

Noiva 

Descolada 

Ousada  

Dona de si” 
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01: 
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02: 
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03:  
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04:  
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Justificativa: A publicidade em bancas tem a vantagem de poder pré-definir a 

localização, criando um roteiro por ruas ou bairros de grande fluxo de pessoas, a pé 

ou motorizadas. É comum que os transeuntes utilizem a mesma rota para se 

locomover diariamente, então, a frequência  de impactos da campanha é ampliado. 

Ficha técnica 

Tipo: Ponto de ônibus 

Cores: quatro cores 

Tamanho: 1,2m x 1,75m 

Título: “Escolha ser” 

Assinatura: Arezzo 

Texto alternado: 

 

01: “Escolha ser o que você quiser 

Noiva 

Descolada 

Ousada 

Dona de si” 

02: “Escolha ser o que você quiser 

Mãe 

Descolada 

Ousada 

Dona de si” 

03: “Escolha ser o que você quiser 

Aventureira 

Fashionista 

Ousada 

Dona de si” 

04: “Escolha ser o que você quiser 

Empresária 

Fashionista 

Ousada 

Dona de si” 

Justificativa:  A mídia em ponto de ônibus garante localizações estratégicas e reforça 

a mensagem da campanha, além de estar presente 24h. 
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01: 
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02: 

 



162  
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03: 
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04: 
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VI PLANO DE AÇÃO 
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VI PLANO DE AÇÃO 

6.1.1 Título 

Renova 

6.1.2 Objetivo 

Eliminar o estoque remanescente das vendas de final de ano incentivando a 

compra com o oferecimento de descontos. 

6.1.3 Estratégia  

Implantar uma ação promocional do tipo saldão de Natal. 

6.1.4 Tática 

A campanha de sale ocorrerá no período de 01 de janeiro a 31 de janeiro, sendo 

que na aquisição de uma ou mais peças a consumidora ganha um desconto a ser 

definido pelo cliente. A divulgação ocorrerá durante todo o mês janeiro por meio do e-

commerce, redes sociais e lojas físicas. 

6.1.5 Justificativa 

O mês de Janeiro é o mais baixo em vendas devido aos gastos do Natal e Ano 

Novo, por isso os descontos são motivadores e estimulam as compras para clientes 

que ainda estão pagando suas contas. 

Os produtos com desconto serão aqueles que tiverem com estoque elevado ou 

que serão descontinuados. 

6.1.6 Relação de recursos e materiais 

Adesivo redondo 30 cm x 30 cm para vitrine e display. 

  



169  

6.1.7 Orçamentos 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Adesivos 30x30 1000 R$ 0,56  R$ 405,99 

Display 500 R$ 5,34 R$ 2.670,99 

TOTAL GERAL R$ 3.076.98 

 

6.1.8 Peças 

Adesivo 

 
Imagem - logo sale Renova Arezzo 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Display 

 
  



171  

 

Display Aplicado 

 

Imagem - display aplicado sale Renova Arezzo. Fonte: Agência Mob 2018. 
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E-mail marketing 

 
Imagem - e-mail marketing Renova Arezzo 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça Aplicada – Facebook 

 
Imagem - post de Facebook Renova Arezzo 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada – Instagram 

 
Imagem - post de Facebook Renova Arezzo 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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6.2.1 Título 

Feira das noivas Arezzo 

6.2.2 Objetivo 

Impactar um público específico da marca e difundir os produtos da categoria de 

noivas. 

6.2.3 Estratégia 

Expor os produtos da marca em stand no evento EXPO Noivas. 

6.2.4 Tática 

Através de um stand na EXPO Noivas a Arezzo irá apresentar seus produtos. 

Além disso, as blogueiras Nina Secrets e Karol Pinheiro estarão presentes dando dicas 

sobre planejamento de cerimônia e combinação entre vestido e acessórios. 

A EXPO Noivas acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro de 2019, na cidade 

de São Paulo. A marca será exibida em um stand de 104m², localizado próximo às 

catracas de acesso do pavilhão. Cerca de 30% do espaço será utilizado para 

acomodar os produtos em móveis geralmente utilizados nas lojas da marca 

(prateleiras de acrílico, mesas de centro transparentes). O restante do espaço de 50 

assentos, será destinado a acomodar o público e um mini palco para as blogueiras. 

Serão distribuídos 100 robes por dia como brindes, totalizando 300 brindes. 

O evento será divulgado através das redes sociais da marca e posts 

patrocinados das blogueiras envolvidas. 

6.2.5 Justificativa 

Planejar um casamento é uma tarefa que exige paciência, organização e 

antecedência. Em média, este processo se estende por 18 a 24 meses e possui 
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diferentes etapas. A noiva passará a escolher itens de vestuário e acessórios por volta 

de 4 a 220 meses antes do grande dia. 

Portanto, para que a noiva consiga se planejar de forma eficiente a tomar esta 

importante decisão e levando em conta que, atualmente, a maior parte dos 

casamentos ocorrem no mês de dezembro, a feira das noivas se torna um excelente 

cenário para exibição dos produtos, pois oferece tempo hábil de decisão para a maioria 

das visitantes e possui grande aderência no setor. 

O destaque proporcionado pelo evento é relevante para que a marca se 

consolide na mente da consumidora em um momento propício para a tomada de 

decisão. Além disso, o evento projeta que cerca de 26 mil pessoas estarão presentes 

em cada dia da feira; aliado à contratação de influencers, este número é suficiente 

para gerar impacto e mídia espontânea positiva pretendidos pela marca. 

A influenciadora Niina Secrets possui mais de 3.422.580 milhões de inscritos no 

seu canal de youtube, 87% deste público são mulheres, 70% tem de 18 a 34 anos. 

Niina se casou em maio de 2018 e ganhou ainda mais visibilidade com a cobertura da 

cerimônia; a blogueira mostrou cada passo da trajetória até o altar e foi muito elogiada 

pelo feito.  

Karol Pinheiro possui 1.076.235 de inscritos em seu canal de youtube, 97% do 

seu público são mulheres, destas, 50% tem de 18 a 30 anos. Karol se destacou como 

escritora da revista Capricho, famosa entre as adolescentes, em especial entre os 

anos de 2008 a 2012. Hoje, a blogueira se dedica a assuntos como moda e 

comportamento e o anúncio de seu casamento, que ocorrerá em junho de 2019, 

causou frisson entre as seguidoras, Karol então iniciou o quadro “Kasamento” em seu 

canal no youtube.  

Roberto Cohen é um cerimonialista respeitado por seus mais de 30 anos de 

carreira e cerca de 3 mil casamentos realizados, se tornou conhecido do grande 

                                            

20 Qual o tempo ideal para planejar o casamento. Artigo publicado pelo Blog Casamento. Disponível 
em <https://blogcasamento.com/qual-o-tempo-ideal-para-planejar-o-casamento/>. 
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público após realizar os casamentos de celebridades como Juliana Paes, Carolina 

Dieckmann, Isis Valverde, William Bonner, Fatima Bernardes, Flavia Alessandra, entre 

outros.  

Será distribuído durante o evento take one como um mini catálogo convidando 

a pessoa a visitar a seção de noivas no site. Esses take ones vão dentro das sacolas 

de brinde.  

6.2.6 Relação de recursos e materiais 

● Projeto design 

● montagem 

● locação do espaço 

● Contratação das blogueiras 

● Material impresso (take one) 

● Posts patrocinados nas redes sociais 

● Brinde 

● Sacola 

6.2.7 Orçamentos 

Item Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Blogueira Niina Secrets  R$ 96.000,00  

Palestra 2 horas R$15.000,00/hora R$ 30.000,00 

Post 3 R$ 10.000,00 R$ 30.000,00 

Inserção em vídeo 2 R$18.000,00 R$36.000,00 

Blogueira Karol Pinheiro  R$35.000,00 

Palestra 2 horas R$9.500,00/hora R$19.000,00 

Post 2 R$5.500,00 R$11.000,00 

Inserção em vídeo 1 R$5.000,00 R$5.000,00 

Participação Roberto 2 horas R$ 5.000,00 R$ 5.000.00 
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Cohen 

Locação do espaço 74m² R$600,00 R$ 44.400,00 

Projeto (em média) de design + locação de móveis (Jef Coelho) R$ 2.590,00 

Montagem  

Take One  90.000 R$ 0,06 R$ 5.516,99 

Brinde (robe cetim) 300 R$ 24,00 R$ 7.200,00 

Sacola 300 R$8,14 R$ 2.442,00 

Post patrocinado carrossel  Vide orçamento de mídia 

TOTAL GERAL R$ 196.948,99 
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6.2.8 Peças 

Hotsite - Início 

 
Imagem - Hotsite EXPO NOIVAS. 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Hotsite - O Evento 

 

 
Imagem - Hotsite EXPO NOIVAS. 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Hotsite - Informações 

 
Imagem - Hotsite EXPO NOIVAS. 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Hotsite - Ingressos 

 
Imagem - Hotsite EXPO NOIVAS. 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Stand - Ângulo 1 

Imagem - Stand ângulo 1 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 

Stand - Ângulo 2 

Imagem - Stand ângulo 2 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 
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Stand - Ângulo 3 

Imagem - Stand ângulo 3 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 

Stand - Ângulo 4 

Imagem - Stand ângulo 4 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 
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Stand - Ângulo 5 

Imagem - Stand ângulo 5 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 

Stand - Ângulo 6 

Imagem - Stand ângulo 6 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 
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Stand - Ângulo 7 

Imagem - Stand ângulo 7 EXPO NOIVAS. 
Fonte: Agência Mob 2018. 

Stand – Planta Baixa 

 
Imagem - Stand Planta baixa EXPO NOIVAS. 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Post Instagram 

 
Imagem - Post Instagram EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada 

 
Imagem  - Peça aplicada post Instagram EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Post facebook 

 
Imagem - Post Facebook EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada 

 
Imagem - Peça aplicada post Facebook EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Post facebook 

 
Imagem  - Post Facebook EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada 

 

 
Imagem  - Peça aplicada post Facebook EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Post facebook 

 
Imagem  - Post Facebook EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada 

 
Imagem  - Peça aplicada post Facebook EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018 
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E-mail marketing 

 
Imagem - E-mail marketing EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Sacola 

 
Imagem  - Sacola para brinde EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 

Brinde 

 
Imagem - Brinde EXPO Noivas 

Fonte: site elo7. Disponível em <https://www.elo7.com.br/robe-de-cetim-de-noiva-melhor-
preco/dp/83B4DD>. 
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Take One - frente 

 
Imagem - Take One - frente EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 

Take one - verso 

 
Imagem - Take One EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Folder – dobra externa 

  
Imagem – Folder dobra externa EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada 

 
Imagem – Folder dobra externa peça aplicada EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 

Folder – dobra interna 

 
Imagem– Folder dobra interna EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada 

 
Imagem – Folder dobra interna peça aplicada EXPO Noivas 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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6.3.1 Tipo de Promoção 

Compre e concorra 

6.3.2 Título 

“Sua mãe em Arezzo” 

6.3.3 Objetivo 

Impulsionar as vendas da marca no período e ampliar o ticket médio, por meio 

do oferecimento de um prêmio que irá proporcionar uma experiência inesquecível com 

um roteiro único de viagem pela cidade de Arezzo e outros pontos turísticos. 

6.3.4 Estratégia 

Implantar uma promoção do tipo compre e concorra, estabelecendo um valor a 

partir do ticket médio. 

6.3.5 Regulamento 

1) Promoção válida em todo o território nacional, no período de 02/04/2019 a 

12/05/2019, com apuração realizada pela empresa Rede Contabilidade, inscrita no 

CNPJ nº 11.498.415/0001-53 | 11498415000153. O sorteio ocorrerá na Av. 

Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010, sede da 

AREZZO & CO.  

2) Produtos em promoção: produtos da marca Arezzo (sapatos e bolsas). 

3) Qualquer pessoa física maior de 18 anos, residente e domiciliada em 

território nacional, poderá participar desta promoção promovida pela marca Arezzo no 

período de 02/04/2019 a 11/05/2019. 

4) Para participar da promoção “Sua mãe em Arezzo”, o consumidor deve 

adquirir mais de R$ 400,00 em produtos da marca Arezzo, na mesma nota fiscal. No 

ato da compra caracterizada anteriormente, receberá um código para se cadastrar no 

hotsite da promoção www.suamaeemarezzo.com.br. 
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5) O consumidor que adquirir R$ 400 em produtos Arezzo na mesma nota fiscal, 

poderá se inscrever na promoção acessando o site www.suamaeemarezzo.com.br, 

no período de 10h00 do dia 02/04/2019 a 23h59 do dia 11/05/2019 com seus dados 

pessoais (nome completo, nome da mãe, CPF, e-mail, telefone, endereço completo 

com CEP, código obtido na nota fiscal participante) e responder a pergunta: Qual 

marca de sapatos leva você e sua mãe para Arezzo - Itália?. Resposta: ( ) Arezzo ( ) 

Outros. 

5.1) Após o cadastro do cupom, os participantes não precisam adotar nenhum 

outro procedimento, ficando a cargo da empresa a colocação do mesmo no banco de 

cupons a serem sorteados. 

Obs.: o participante receberá a confirmação de sua inscrição ao final do 

cadastro, através do e-mail, com a seguinte mensagem “o cupom ‘XX-0000’ está 

participando, boa sorte”. Em caso de não recebimento desta mensagem, o 

participante deve contatar o SAC da Arezzo imediatamente. 

6) Os participantes devem guardar a(s) nota(s) fiscal(is) referente(s) à aquisição 

dos produtos cadastrados durante o período de participação até o término do período 

de divulgação dos contemplados, que ocorrerá no dia 12/05/2019 às 13h, transmitido 

ao vivo pelas redes sociais facebook e instagram oficiais da marca, divulgado no site 

e hotsite da promoção. 

7) Após a apuração, os contemplados devem apresentar à Empresa Promotora 

os documentos requeridos no ato do cadastro dentro de 60 dias, para a validação da 

condição de contemplado, sob pena de desclassificação. Neste caso, o valor integral 

do prêmio será recolhido aos cofres da União, como prêmio prescrito. 

7.1) Os contemplados terão o prazo de 180 dias para o usufruto do prêmio a 

partir da data do sorteio. 

8) Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas 

do concurso e que impossibilitam a verificação de sua autenticidade. 

9) Premiação: Serão três contemplados com vouchers viagem de São 

Paulo/Florença durante 03 (três) dias, Florença/San Marino durante 02 (dois) dias, 
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San Marino/Arezzo durante 02 (dois) dias e Florença/São Paulo. Totalizando 8 (oito) 

dias e 7 (sete) noites de viagem. Os contemplados têm direito a 01 (um) 

acompanhante, constituído de: passagem aérea de ida e volta, hospedagem em hotel 

categoria turística, com café da manhã, traslados 

(residência/aeroporto/hotel/aeroporto/residência) e seguro viagem. Prêmio no valor de 

R$ 107.818,72. 

10) Data de apuração: 12/05/2019 para cupons gerados de 02/04/2019 a 

11/05/2019. 

11) Local de apuração: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - Itaim Bibi, São 

Paulo - SP, 04571-010, sede da AREZZO & CO. 

12) Os contemplados serão avisados através do telefone e e-mail e, desde já 

autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de sua voz para a divulgação do 

resultado sem acarretar qualquer ônus para a empresa promotora pelo período de até 

18 (dezoito) meses. 

12.1) Em caso de algum impedimento legal para a viagem à Itália, o ganhador 

poderá substituir o prêmio por uma carta de crédito viagem da operadora Decolar.com 

e optar por outro destino turístico. 

13) As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores 

participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirigidas a seus respectivos 

organizadores e, posteriormente, submetidas à CAIXA. Ao PROCON local, bem como 

órgãos conveniados, em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente 

fundamentadas, dos consumidores participantes. 

14) certificado de autorização da caixa nº 0-0000/2019 - Distribuição Gratuita. 

6.3.6 Justificativa 

A viagem oferecida na promoção traduz a experiência que a marca procura 

transmitir às consumidoras. A Arezzo quer que sua consumidora se sinta especial, 

marcante, elegante e única. Assim como o roteiro escolhido, que passa pelas cidades 

de Florença, San Marino e Arezzo, locais turísticos na Itália. 
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O dia das mães é uma data especial para a marca pois celebra a mulher mais 

importante da vida das consumidoras, muitas destas que também são mães. Por isso, 

uma promoção deste porte ajuda a marca a se aproximar de suas clientes e se 

consolidar na mente das mesmas, algo importantíssimo em um setor de ampla 

concorrência. 

A partir do ticket médio, foi estabelecido um percentual de crescimento ao qual 

suporte os objetivos de mercado estabelecidos pela empresa. 

Serão sorteadas três pessoas com direito a acompanhante, número ideal para 

que a promoção ganhe status de exclusividade ao mesmo tempo que passa a 

sensação de que é possível ser escolhida. 

A promoção será realizada durante o mês que antecede o Dia das Mães nas 

datas 02/04/2019 a 11/05/2019 e o sorteio será realizado em 12/05/2019 na Av. 

Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04571-010, sede da 

AREZZO & CO, sendo aberto ao público. O período determinado garante que haja 

rápida aderência à promoção e garante tempo necessário para a apuração. 

O valor de compra estabelecido para participação toma como base o valor atual 

do ticket médio mais o percentual definido como objetivo de crescimento para o 

período. 

.3.7 Relação de recursos e materiais 

 Equipe responsável pela viagem (agendamento de passagens, 
hospedagem, guia turístico); 

 Auditoria; 
 Material de PDV: Adesivos de vitrine, display de acrílico e take one. 
 Hotsite 

 A partir do ticket médio, foi estabelecido um percentual de crescimento ao qual 

suporte os objetivos de mercado estabelecidos pela empresa. 

 Serão sorteadas três pessoas com direito a acompanhante, número ideal para 

que a promoção ganhe status de exclusividade ao mesmo tempo que passa a 

sensação de que é possível ser escolhida. 
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 A promoção será realizada durante o mês que antecede o Dia das Mães nas 

datas 02/04/2019 a 11/05/2019 e o sorteio será realizado em 12/05/2019 na Av. 

Angélica, 2503 - Consolação, São Paulo - SP, sede da empresa de consultoria 

contábil, sendo aberto ao público. O período determinado garante que haja rápida 

aderência à promoção e garante tempo necessário para a apuração. 

O valor de compra estabelecido para participação toma como base o valor atual 

do ticket médio mais o percentual definido como objetivo de crescimento para o 

período. 

6.3.6 Relação de recursos e materiais 

● Equipe responsável pela viagem (agendamento de passagens, hospedagem, 
guia turístico); 

● Auditoria;  
● Material de PDV: Adesivos de vitrine, display de acrílico e take one. 
Produção de spot de 15” para aeroporto (Congonhas) 
● Hotsite  

 

  



206  

6.3.7 Orçamentos 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

Adesivos 30x30 

cm 

1000 R$ 0,56  R$ 406 

Display de  take 

one 

500 R$ 2,57 R$ 1.287 

Take one 120.000 R$ 0,03 R$ 3.320,99 

Display 500 R$ 5,34 R$ 2.671 

Taxa de 

fiscalização CAIXA 

  R$ 10.667,00 

Auditoria Rede 

Contabilidade 

  R$ 25.000,00 

TOTAL GERAL R$ 43.351,99 

MATERIAL VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

Voo + Hospedagem + 

Guia turístico 

R$ 16.481,78 R$ 98.890,72 

Transporte (na Itália) R$ 488,00 R$ 2.928,00 

Alimentação R$ 1.000,00 estimado R$ 6.000,00 estimado 

TOTAL GERAL R$ 107.818,72 
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6.3.8 Peças 

Logo 

 
Imagem - Logo da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Display de PDV A4 

 
Imagem - Display de PDV  da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça Aplicada 

 

Imagem – Mockup Display de PDV da promoção “Sua mãe em Arezzo” 
Fonte: Agência Mob 2018. 
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Take one A5 – Frente 

 
Imagem - Take one (frente) de PDV da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Take one A5 - Verso 

 
Imagem - Take one (verso) de PDV da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Banner e-commerce 

 
Imagem  - Banner e-commerce da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Hotsite – Início 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem - Hotsite da promoção “Sua mãe em Arezzo” 
Fonte: Agência Mob 2018 
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Hotsite - Roteiro 

 
Imagem - Hotsite da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Hotsite - Página de cadastro 

 
 

Imagem - Hotsite da promoção “Sua mãe em Arezzo” 
Fonte: Agência Mob 2018 
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E-mail marketing  

 

 
Imagem - E-mail marketing da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Post facebook 

 
 
 

Imagem – post de facebook da promoção “Sua mãe em Arezzo” 
Fonte: Agência Mob 2018  
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Peça aplicada 

 
Imagem– Post de Facebook da promoção “Sua mãe em Arezzo” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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6.4.1 Título 

Dia dos namorados Arezzo. 

6.4.2 Objetivo 

Impulsionar a venda pelo e-commerce no mês de Junho e ampliar o giro dos 

produtos no período que antecede o dia dos namorados. 

6.4.3 Estratégia  

 Implantar uma promoção do tipo compre e ganhe voltada a uma linha 

específica de produtos que será destaque como presente para o Dia dos namorados.   

6.4.4 Tática 

Ao realizar a compra da bolsa Tote Grande Couro Safira o cliente será 

presenteado com um colar porta-perfume. Serão adquiridos 800 colares.   

A promoção ocorrerá apenas nos dias 01 a 07 de junho pelo e-commerce, 

assim será possível controlar as vendas e cessar a promoção assim que os estoques 

acabarem. 

A divulgação será realizada através das mídias sociais da marca e banner no 

e-commerce.  

6.4.5 Justificativa 

As vendas no mês de Junho representam cerca de 5,9% do faturamento anual, 

por isso, deve ser feita uma ação de incentivo para os clientes que já compram da 

marca nessa data, investirem em um produto de preço mais elevado. 

O colar perfumeiro é uma tendência e por isso foi escolhido, visto que o público 

adora as novas tendências de moda. 

 A quantidade foi determinada baseada na representatividade do e-commerce 

como canal de distribuição. 
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6.4.6 Relação de recursos e materiais 

800 colares e 800 embalagens. 

6.4.7 Orçamentos 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Colares 800 R$ 89,90 R$ 71.920,00 

Embalagens 800 R$ 7,50 R$ 6.000,00 

TOTAL R$ 77.920,00 
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6.4.8 Peças 

Banner e-commerce 

 
Imagem - Banner e-commerce da promoção “Dia dos namorados” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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E-mail marketing 

 
Imagem  - E-mail marketing da promoção “Dia dos namorados” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Adesivo de vitrine 

 
Imagem - Adesivo de vitrine da promoção “Dia dos namorados” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça Aplicada - Facebook 

 
Imagem - Peça aplicada no Facebook, promoção “Dia dos namorados” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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Peça aplicada - Instagram 

 
Imagem  - Peça aplicada no Instagram, promoção “Dia dos namorados” 

Fonte: Agência Mob 2018. 
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6.5.1 Título 

 Wear with pride 

6.5.2 Objetivo  

 Demonstrar afinidade e empatia da marca com o tema Diversidade. 

6.5.3 Estratégia  

  Realizar nos PDVs a organização dos sapatos nas cores da bandeira LGBT e 

produção de manual instrutivo digital de como organizar os sapatos.  

6.5.4 Tática  

 Para demonstrar de maneira sutil a ideia é apresentar algo que remeta ao apoio 

da causa nos PDV’s. No dia 28 de junho, às vitrines da Arezzo terão seus sapatos 

organizados nas cores do arco-íris. 

6.5.5 Justificativa 

O reposicionamento da marca envolve a mensagem de que a mulher tem 

liberdade de escolher ser o que quiser, e isto se inclui sua sexualidade. 

A diversidade sexual é um tema muito relevante para a sociedade atual, tanto 

para quem é LGBT+, quanto para quem tem empatia pelo tema, é importante 

reconhecer qual o posicionamento de uma marca com relação a um assunto de 

tamanha seriedade. Demonstrar a sensibilidade da marca acerca do tema é essencial 

para gerar laços duradouros com as consumidoras que se identificam com o grupo em 

questão.  
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6.5.6 Peças 

Logo 

 
Imagem - logo da ação “wear with pride” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Adesivo de vitrine 

 
 
 

Imagem - logo da ação “wear with pride” 
Fonte: Agência Mob 2018 
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Post redes sociais 

 
Imagem - post da ação “wear with pride” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Peça Aplicada - Facebook 

 
Imagem - post da ação aplicado em Facebook “wear with pride” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Peça Aplicada – Instagram 

 
Imagem - post da ação aplicado em Instagram “wear with pride” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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6.6.1 Tipo de promoção 

Incentivo 

6.6.2 Título 

 Arezzo Action. 

6.6.3 Objetivo 

Criar afinidade e empenho entre marca e a equipe de vendas. 

6.6.4 Estratégia  

A ação de incentivo servirá para impulsionar os vendedores através do 

oferecimento de prêmios.  

6.6.5 Tática 

 A partir do dia primeiro de Outubro até o último dia de Dezembro, a Arezzo 

disponibilizará um aplicativo para a equipe Arezzo cadastrar suas vendas e ao atingir 

as metas de vendas estabelecidas, os vendedores terão acesso a uma sessão do 

aplicativo onde através de um sorteio randômico, ganhará prêmios nas categorias:  

Fácil: par de ingressos da rede Cinemark. Cota para 80% dos cadastrados. 

Médio: cartão pré pago de serviço de streaming no valor de R$ 30. Cota ideal 

de 15% dos cadastrados. 

Raro: jantar no restaurante Outback ou outro restaurante regional similar, no 

valor de R$ 300. Cota de ganhadores ideal é de até 10% dos cadastrados.  

Muito raro: vale viagem CVC no valor de R$ 1.000,00, apenas 10 contemplados. 

Muito raro mês de outubro: Vale viagem CVC no valor de R$ 5.000,00, para 10 

contemplados. (O valor do prêmio aumenta ao invés do número de contemplados 

porque é interessante que os prêmios entregues nesta categoria sejam para poucos).  

Os prêmios médio e raro aumentam no mês de outubro. O cartão pré-pago de 

streaming passa para o valor de 70 reais e o jantar passa a valer 400 reais. 
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6.6.6 Justificativa 

Os vendedores são peças fundamentais para as vendas, por isso, é importante 

incentivá-los a melhorar cada vez mais, além disso é importante mostrar que a 

empresa é grata pelos serviços prestados e dedicação que os mesmos demonstram. 

Os prêmios foram definidos com base na popularidade dos mesmos no 

mercado brasileiro, cinema, serviços de streaming, viagens e restaurantes estão no 

topo da lista de formas de entretenimento da maioria dos brasileiros 

O cinema cresce a cada ano, apesar da crise, esta modalidade de 

entretenimento está cada vez mais inserida nos hábitos de lazer dos brasileiros. 

“[...] Desde 2009, temos crescimento real do mercado de salas de cinema, 
apesar das oscilações da conjuntura econômica do país. Isso mostra a força 
do cinema na vida dos brasileiros, e o empenho das distribuidoras e dos 
exibidores. [...]”21 

Tendência desde a democratização da internet banda larga, os serviços de 

streaming crescem todos os anos e se consolidaram como parte da rotina, ou um 

“refúgio” da mesma. É estimado que um terço da população que possui smartphone 

paga por serviços de música ou vídeo. 

“[...]O streaming já vem se consolidando no mercado de vídeo online há mais 
de uma década e não dá sinal nenhum de que será ultrapassado. Aqui no 
Brasil, a adesão a serviços de streaming de vídeo cresce 50% ao ano, 
segundo a empresa de pesquisa Dataxis. Somente entre os brasileiros 
usuários de dispositivos móveis (celulares e tablets), um terço paga por 
serviços de streaming de vídeo e áudio, conforme uma das pesquisas 
Panorama Mobile Box/Opinion Time. [...]” 22 

Viajar e comer bem são prazeres que vão além do campo do consumo e 

passam a ser experiências. Seguindo a lógica do costumer experience e aplicando aos 

vendedores, assim como um cliente pode deixar de comprar por não ter uma boa 

experiência na loja, um vendedor pode se sentir desmotivado por não ser reconhecido 

da forma que merece. Ao levar os vendedores sorteados para desfrutar de 

experiências agradáveis, eles estarão mais propensos a desempenhar melhor sua 

                                            

21 Bilheteria cresce e filmes brasileiros batem recorde de lançamentos em 2016. Ancine. Disponível em: 
<https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/bilheteria-cresce-e-filmes-brasileiros-batem-
recorde-de-lan-amentos-em-2016> 

22 Serviço de streaming ganha destaque no mercado de vídeo online. Escrito por Ana Tolezano. 
Disponível em: https://netshow.me/blog/servico-de-streaming-video-online/ 
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função, pois se sentem valorizados e tendem a estender este momento prazeroso para 

sua rotina de trabalho. 

A quantidade de prêmios foi definida a partir da média do total de funcionários 

que a Arezzo possui, a categoria escolhida foi lazer, alinhados de acordo com o perfil 

dos funcionários. 

6.6.7 Relação de recursos e materiais 

● email marketing 

● aplicativo 
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6.6.8 Orçamentos 

Planilha referente ao mês de Outubro 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL 

Par de ingressos 

corporativos 

CINEMARK 

5.920 R$10,00 R$ 59.200,00 

Gift Card (Netflix, 

Xbox, Play Store, 

Globo Play, Spotify) 

555 R$70,00 R$38.850,00 

Vale Jantar 200 R$300,00 R$60.000,00 

Vale Viagem CVC 10 R$ 5.000,00 R$50.000,00 

TOTAL GERAL R$208.050,00 

 

Planilha referente a Novembro e Dezembro 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

Par de ingressos 

corporativos 

CINEMARK 

5.920 R$10,00 R$ 59.200,00 

Gift Card (Netflix, 

Xbox, Play Store, 

Globo Play, 

Spotify) 

555 R$30,00 R$16.650,00 

Vale Jantar 175 R$300,00 R$52.500,00 

Vale Viagem CVC 15 R$ 1.000,00 R$15.000,00 

TOTAL GERAL R$143.350,00 
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6.6.9 Peças 

Aplicativo - Página de carregamento 

 
Imagem  - página de carregamento do aplicativo “Arezzo ACTION” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Aplicativo - Login 

 
Imagem - página de login do aplicativo “Arezzo ACTION” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Aplicativo - Roleta (meta não atingida) 

 
Imagem - página de roleta indisponível do aplicativo “Arezzo ACTION” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Aplicativo - Roleta (meta atingida) 

,  
Imagem - página de roleta disponível do aplicativo “Arezzo ACTION” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Aplicativo - Página de pesquisa, demonstração 

 
Imagem  - página de pesquisa do aplicativo “Arezzo ACTION” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Aplicativo - Página de estoque, demonstração 

 
Imagem - página de estoque do aplicativo “Arezzo ACTION” 

Fonte: Agência Mob 2018 
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Peças aplicadas 

 
 
 

Imagem - Aplicativo “Arezzo ACTION” peças aplicadas. 
Fonte: Agência Mob 2018 
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VII PLANO DE MÍDIA  
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VII PLANO DE MÍDIA  

7.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

7.1.1 Produto/ Marca 

 A Arezzo & Co nasceu da ideia de dois irmãos mineiros e está no mercado há 

cerca de 46 anos. Iniciou com a fabricação de calçados masculinos e logo depois 

passou a produzir sapatos e bolsas femininos. A empresa é responsável por várias 

marcas. Entre elas a homônoma Arezzo, a Schutz e a Alexandre Birman - estas 

voltadas para um público, em sua maioria, de classes mais altas (A e B) – e 

futuramente foi criada a Anacapri, mais acessível, porém detentora da qualidade já 

existente da fabricante. Hoje a marca Arezzo, que tem foco apenas em bolsas e 

calçados femininos, está presente em todo Brasil. Possui mais de 400 lojas próprias 

em 180 municípios do país. 

 Os produtos da marca são modificados semestralmente, ou seja, as coleções 

surgem de acordo com as estações Primavera/Verão e Outono/Inverno. As tendências 

internacionais são seguidas pelo cliente, proporcionando o que há de novidade no 

mundo ao Fast Fashion Brasileiro. 

 Os sapatos são produzidos com uma quantidade restrita de pares, o que causa 

uma sensação de exclusividade a cada modelo lançado. Entre suas coleções pode-

se destacar. As coleções especiais da marca são ZZ Mov, ZZPool, Special Ocasion, 

Alice, ZZ Astral, Especial Noivas, Minha Nina, Personame Iniciais, além da futura 

coleção Disney x Arezzo (em breve estreará e já cadastra clientes que desejem 

receber as primeiras novidades a mesma).  
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Imagem 31 – Principais coleções de Arezzo.  

Fonte: <https://www.arezzo.com.br/l/especiais>. Acesso em: 29 set. 2018 

As linhas de bolsa da marca são divididas em Bowling, Bucket, Clutch, 

Grandes, Hobo, Mochila, Pequenas, Satchel, Shopping, Tiracolo e Tote; enquanto as 

linhas de sapato são de Alpargatas, Anabelas, Botas, Cano Curto, Chinelos. 

Espadrilles, Plataformas, Rasteiras, Sandal Boots, Sandálias, Sapatilhas, Scarpins, 

Slides e Tênis. 

Quanto aos pontos diferenciadores relevantes dos produtos Arezzo pode-se 

destacar a versatilidade dos mesmos, existem coleções com modelos de sapatos que 

vão desde clássicos até modernos. O ponto-de-venda físico se mostra espaçoso o 

suficiente para que os consumidores experimentem os sapatos, caminhem e 

percebam se a escolha os agrada.  
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Além disso, outra prática que é grande diferencial de Arezzo é o sistema de 

fabricação de um número limitado de itens de um modelo, ou seja, os lançamentos 

acontecem com uma quantidade específica de pares fabricados, o que traz uma 

característica de exclusividade à marca. 

7.1.2 Situação do mercado 

Segundo a Revista de moda Catarina23 Uma das tendências do setor 

calçadista para 2018/2019 era a inclusão de tecnologia cada vez mais. Um exemplo 

inicial é a utilização de e-commerce, tanto via celular quanto computador, o importante 

é proporcionar a escolha ao cliente. Além disso também foi identificada a possibilidade 

de utilizar máquinas de Impressão 3D na fabricação de calçados24, o que seria um 

grande salto para o segmento, mas demandaria alto investimento. 

Quanto ao mercado, nos últimos cinco anos o setor teve crescimento de 

aproximadamente 14%25. A maior demanda do cliente vem do Sul e Sudeste 

brasileiro; além disso a marca tem penetração em wholesales nos EUA, Europa e 

pretende se expandir ao mercado Asiático. Com base em dados do setor de calçados 

femininos fornecidos pela AbiCalçados cruzados com informações fornecidas pela 

empresa, contatou-se a liderança de Arezzo – que detém 19% da fatia do mercado. 

Veja gráfico a seguir. 

                                            

23 #10 Tendências tecnológicas para o mercado da moda em 2018. <disponível em: 
http://www.revistacatarina.com.br/10-tendencias-tecnologicas-para-o-mercado-de-moda-em-2018/>. 
Acesso em: 7 set.2018 

24 Como a tecnologia impacta o setor de moda? | IT Forum 365 | conectando todo o setor de TI. 
<disponpivel em: https://www.itforum365.com.br/mercado/como-tecnologia-esta-impactando-o-setor-
de-moda/>. Acesso em: 7 set.2018 

25 Segundo levantamento da AbiCalçados referentes ao ano de 2016 
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Gráfico xx – Market Share Arezzo x Concorrentes 

Fonte: Agência Mob26  

Vale salientar que, apesar do crescimento do setor estar lento devido às 

dificuldades econômicas do país, a Arezzo vem o acompanhando. Veja o gráfico a 

seguir que compara o faturamento da marca ao mercado. 

 

                                            

26 Gráfico gerado com base em levantamento de dados que está detalhado no Apêndice  

Arezzo 13%

Santa Lolla 11%

Corello 0,7%

Capodarte
6%

Outros

Market Share Arezzo x Concorrentes

Arezzo

Santa Lolla

Corello

Capodarte

Outros

30.500 33.000

21.000

476 549 606

2015 2016 2017

Evolução de mercado Arezzo de 2015 a 2017 (R$ milhões)

Lucro total bruto do setor Lucro total bruto da empresa
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Gráfico xx – Evolução de mercado em milhões (R$) Arezzo 2017 

Fonte: Relatório anual para investidores referentes a 2015, 2016 e 2017 Arezzo&Co 

Quanto à sazonalidade da marca, os meses que demonstram maior 

porcentagem de vendas da marca (varejo) são fevereiro, março, setembro e 

dezembro. No entanto, como demonstra o gráfico a seguir, janeiro mostra grande 

queda em relação ao mês anterior. 

 

Gráfico xx – Sazonalidade Arezzo 2017 

Fonte: Relatório anual para investidores referente a 2017 Arezzo&Co 

 Futuramente a empresa deseja investir em manter seu capital humano 

enquanto lucra mais.  

7.1.3 Objetivo de Mercado 

 Dadas às circunstâncias de incertezas político-econômicas, estabeleceu-se 

como objetivo de mercado para o ano de 2019, um crescimento de faturamento de 

10% - considerando que em 2017 houve crescimento de 11,96% e a estimativa de 

2018 é de 9,78%. Sendo assim o faturamento deve passar de R$ 23 bilhões para 

R$25 bilhões. 
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7.1.4 Estratégia de Comunicação 

 A estratégia de comunicação aliará Propaganda, com Merchandising e 

Promoções de vendas. O posicionamento atual é de uma marca segura, bem-

sucedida e linear em suas comunicações com testemunhal da porta-voz Gisele 

Bündchen. O que se pretende é produzir uma campanha de reposicionamento, para 

que a marca seja percebida como referencial de flexibilidade e diversidade (tanto com 

os produtos quanto com abrangência a todas personalidades de consumidoras), 

colocando as mesmas no “centro da marca”, que tem opções para todas as 

personalidades e situações cotidianas. Haverá transmissão de uma nova mensagem 

intitulada “Escolha Ser” para que a marca se reposicione. 

7.1.5 Concorrência (meios, veículos e praças) 

As principais marcas concorrentes de Arezzo são Capodarte com 62 lojas em 

todo Brasil, Santalolla que tem 129 franquias também em todo país e Corello com 

lojas apenas em São Paulo e Brasília. 

7.1.5.1 Arezzo 

Em comparação com a concorrência, o canal no Youtube da Arezzo possui uma 

frequência de atualizações satisfatória, postando vídeos semanalmente, com maior 

número de inscritos (aproximadamente 3 mil). No Facebook a marca tem mais curtidas 

na fanpage em relação às concorrentes (mais de 2,2 milhões), e gera conteúdo 

específico para a plataforma, utilizando os recursos do site em mais ocasiões. No 

Instagram a marca supera a concorrência em engajamento e número de seguidores, 

são 4,5 milhões, com posts diários dos produtos, catálogo, dicas de moda e forte 

presença em stories, parcerias com influencers e etc. No Twitter a marca tem um 

engajamento mais baixo em relação ao Instagram e Facebook , são poucos retweets 

e curtidas, apesar de a rede social ser alimentada com imagens do catálogo 

regularmente; contudo é a marca com o maior número de seguidores (cerca de 79 

mil).  

A Arezzo faz ações (como promoções de vendas) no PDV e na Internet em 

datas comemorativas como dia das mães por exemplo, e nas redes sociais com 

influencers que mostram os produtos. 
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Quanto a campanhas de responsabilidade social, recentemente a marca 

Arezzo uniu-se a Américas Amigas, instituição que há sete anos luta pela queda da 

mortalidade causada pelo câncer de mama, durante o “Outubro Rosa”. Além de 

conteúdo informativo no Instagram da marca, houve lançamento de uma sapatilha 

exclusiva que revertia parte de sua venda para a ONG; esta, por sua vez, adquiriu e 

posteriormente doou mamógrafos e exames para outras instituições aptas, investiu 

em treinamento e capacitação de profissionais da área da saúde e em campanhas de 

conscientização. 

Já em agosto de 2017, o cliente e a organização social OrientaVida lançaram 

a versão dos personagens celebridades da Disney em couro, com monograma 

exclusivo da Arezzo, cuja parte da venda de foi revertida para a instituição. Ação está 

alinhada com a coleção especial Arezzo x Disney. 

7.1.5.2. Capodarte 

A Capodarte se mostra ativa no YouTube, divulgando suas novas coleções no 

canal e mantendo periodicidade, porém tem poucos inscritos se comparada ao cliente, 

são apenas 331. No Facebook também se mostra ativa atentando-se a deixar à vista 

do público seus novos lançamentos, o número de admiradores é mais significativo 

nessa rede social, são mais de 350 mil seguidores. O Instagram, da mesma forma, 

tem frequência de posts e atualização, e, não diferentemente das outras redes sociais, 

mostra as novidades da marca; o número de seguidores ultrapassa os 700 mil. A 

marca não possui Twitter. 

Não foram encontrados registros de divulgação em meio impresso para a 

marca. O único formato existente é o próprio catálogo de produtos das mesmas, que 

são encontrados nas franquias e lojas multimarca que trabalham com ambas. 

Uma das ações em ponto de venda mais recentes da Capodarte foi feita no 

período de comemoração de dia das mães de 2017, uma artista plástica customizava 

itens da coleção criando peças exclusivas nos pontos-de-venda. 
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7.1.5.3 Santa Lolla 

 A marca Santa Lolla, por sua vez, também tem um fluxo regular de posts 

nas redes sociais, a principal diferença entre a marca mencionada anteriormente é 

que não mantem a frequência de atualizações no YouTube (possui apenas um vídeo, 

de cerca de um ano atrás e 78 inscritos); no entanto, sempre tem updates no Twitter, 

que tem mais de 40 mil seguidores. Seu canal na mídia social de vídeos encontra-se 

sem atualizações desde 2017 e contém poucos inscritos, diferentemente do Facebook 

(1,2 milhões de inscritos), Twitter e Instagram (2,6 milhões de seguidores), que têm 

frequência de posts e novidades sobre produtos das novas coleções. 

O registro mais recente da marca Santa Lolla em mídia espontânea é de março 

de 2018 com um tie-in no programa Via Moda (apresentado pelo modelo Valdecir 

Meller e exibido no YouTube) no qual foi mostrada uma nova coleção da época. 

 

Imagem xx – Produtos da Santa Lolla no Programa Via Moda 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FehjJlcsNA0. Acesso em 31 Mar. 2018 

7.1.5.4 Corello  

 Quanto à Corello, seu YouTube possui canal com poucas atualizações e cerca 

de 600 inscritos; no Facebook (cerca de 540 mil curtidas na página) também tem 

poucas atualizações (cerca de uma vez ao mês), abordando temas voltados a moda 

de sapatos e novidades da coleção. No entanto, tem sua comunicação mais forte no 

Instagram, com posts diários e mais de 370 mil seguidores; no entanto, o Twitter da 

marca deixou de ser atualizado em Julho de 2014. Além disso, a Corello divulga seus 

catálogos digitalmente e em pontos de venda. 
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A marca também foca em revistas. Recentemente houve uma matéria 

produzida pela revista Vogue com a temática de bolsas, calçados e acessórios durante 

a sessão fotográfica de Sophie Charlotte para Corello (até então porta-voz da marca). 

 

Imagem 33 -  Sophie Charlotte modelo para o verão 2018 da Corello na Revista Vogue  

Fonte: <https://vogue.globo.com/moda/gente/noticia/2017/07/sophie-charlotte-empresta-sua-beleza-
para-o-verao-2018-da-corello.html>. Acesso em 11 ago. 2018. 

 

Uma ação social da Corello realizada devido ao dia Internacional da Mulher 

reuniu um grupo de mulheres (entre elas Fabiana Saad e Sofia Patsh) para abordar o 

empoderamento feminino. Nesta ação, cada uma das nove participantes do grupo 

escolheu um modelo da coleção para que metade do lucro fosse revertido à uma 

instituição responsável por cuidar de mulheres vítimas de violência. 
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7.1.5.5 Análise Comparativa da Concorrência 

 Análise Comparativa da Concorrência 

 Número de seguidores 

Marca 

Twitter 
(Seguidores/ 
comentários) 

Facebook 
(Curtidas na página/ 

Comentários) 

Instagram 
(Seguidores/ 
Comentários) 

YouTube  

(Inscritos/ 

Comentários) 

Arezzo 

79,8 mil 2,2 milhões 4,5 milhões 3 mil 

Quase não 
há 

comentários 
nos posts 
que têm 

média de 20 
likes. 

Grande 
interação em 

curtidas, porém 
tem muitos 

comentários 
negativos 

Muitos 
comentários e 

feedbacks 
positivos da 

marca. 

Além de 
manifestações de 
desejo de compra 

Não há 
muitos 

comentários. 
Os 

existentes 
costumam 
ser críticas 

Corello 

3,3 mil 530 mil 370 mil 600 

A página não 
é atualizada 
desde 2014 

Grande 
interação. 

Os comentários 
são, em maioria, 

positivos. 

Muita interação 
por parte do 
público e os 

comentários são 
positivos 

Poucos 
comentários. 

Os 
existentes 

são 
positivos. 

Capodarte 

Não tem 353 mil  700 mil 330 

-- 

Muita interação 
por parte do 

público. 
Conversam e 
tiram dúvidas 

sobre os 
produtos 

diretamente.  

Muita interação 
entre o público e a 
marca. Perguntas 

frequentes e 
tempo de resposta 

adequado 

Devido ou 
número 

pequeno de 
seguidores 
quase não 

há interação 

Santa Lolla 

41 mil 1,28 milhões 2,6 milhões 78 

Quase não 
há 

comentários 
nos posts 
que têm 

média de 20 
likes. 

Muita interação 
por parte do 

público. 
Conversam e 
tiram dúvidas 

sobre os 
produtos 

diretamente. 

Muitos 
comentários 

positivos  

Número de 
comentários 
quase nulo 

Tabela xx – Comparação entre concorrentes 

Fonte: Elaborado pela Agência Mob. 2018 
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7.1.6 Praça de Veiculação 

 A campanha será veiculada regionalmente, no Sudeste com foco em São Paulo 

(capital e regiões metropolitanas). Isso devido ao fato de a região Sudeste ser uma 

das que mais gera receita para marca (juntamente com a região Sul), além disso, a 

região de São Paulo selecionada é a que possui o maior número de lojas físicas 

Arezzo; são aproximadamente 18% das lojas próprias da marca espalhadas pelo país, 

cerca de 74 franquias. 

7.1.7 Período de veiculação 

 O período de veiculação se dará entre janeiro e dezembro de 2019. 

7.1.8 Verba disponível 

 A verba disponível para desenvolvimento das campanhas com todos seus 

custos somados à veiculação nos meios é de R$ 17.480.000,00. Especificamente, o 

valor destinado à propaganda é de 80% (R$ 13.984.000,00), enquanto o valor 

destinado a promoções é de 15% (R$ 2.622.000) e à produção de 5% (R$ 874.000,00) 

da verba. 

7.2 PÚBLICO ALVO 

7.2.1 Perfil demográfico 

 As consumidoras de Arezzo são mulheres das classes A e B, de 16 a 60 anos. 

O target, por sua vez, é formado em sua maioria por mulheres de 25 a 35 anos, de 

mesma classe social, com grau de escolaridade superior, residente nas capitais ou 

regiões metropolitanas. 

7.2.2 Perfil psicográfico 

Com base no levantamento de dados do Ipsos/Marplan, referente ao ano de 

2017, tendo como enfoque os dados de afinidade e penetração, o target da Arezzo 

tem interesse por decoração, bricolagem (faça você mesmo), o que indica que elas 

apreciam tendências e realizam mudanças nos ambientes em que vivem. Culinária 

também está presente no cotidiano das mesmas, o que indica além de gosto por 
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alimentos, preocupação com a alimentação e com a saúde. Essas preocupações com 

a saúde as fazem se interessar por medicina e descobertas científicas sobre cura de 

doenças. 

Preocupam-se com a aparência, pois se informam sobre beleza, cuidados com 

a pele e estética, neste sentido elas se interessam por atividades como yoga, pilates, 

ginástica e academias procurando sempre manter a boa forma e dando prioridade à 

saúde e ao bem-estar.  

Existe uma busca por conhecimento, pois antropologia, cultura dos povos e 

história são assuntos que fazem parte de sua rotina, o que mostra que são cultas e 

buscam entendimento de questões sociais. Demonstram gosto por arte e cultura 

artística, fazendo relação com suas atividades no momento de lazer, pois gostam de 

música e cinema. Frequentar exposições e museus também faz parte das atividades 

de interesse do target. 

Humor, divertimento e passatempos também agradam ao target, isso pode 

acontecer em momentos livres durante tarefas diárias e pode ser uma escolha para 

momentos de descanso, como entretenimento. 

Manifestam interesses por questões religiosas, esotéricas e astrologia, 

demonstrando pluralidade no entendimento de diferentes crenças; também sentem 

necessidade de compreender questões sobre o universo, busca pela fé e 

comportamento humano. 

Querem se manter informadas por assuntos como política internacional, 

atualidades e notícias do momento, o que pode estar ligado à vida profissional, como 

também à busca pela informação como fonte de aprendizado. 

O target tem ou pretende ter filhos, pois se interessam por educação escolar - 

porém esse fator também pode ser ligado à profissão, para mulheres que trabalham 

como docentes, ou, em alguns casos, tratado como informação geral. 

O público-alvo manifesta interesse por bolos caseiros e doces, além de 

culinária de maneira geral, demonstrando necessidade de “dar conta” de tarefas 

domésticas por si. 
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 Elas fazem uso da internet diariamente para busca de informações. 

Acompanham assuntos sobre tecnologia, fazem compras online e têm forte afinidade 

com essa prática, chegando a gastar em média mil reais por mês em compras no e-

commerce. 

Metade das consumidoras compram em lojas de departamento e a outra em 

Shopping Centers, o que indica forte relação das mesmas com marcas de preferência, 

pois sabem exatamente onde devem ir para encontrar o que precisam. Os gastos em 

Shopping Centers excedem a média de mil reais por mês, fator que pode indicar 

assiduidade no comportamento de consumo ou, até mesmo, um indicador de melhor 

ambiente de compra considerado. 

 Atividades como ir à cafeteria e fazer compras em leilões possuem forte 

afinidade com o target, presume-se ir a cafés faça parte da rotina delas ou seja, até 

mesmo, um costume de seu círculo social; quanto às compras de leilões, esse pode 

ser parte das opções de investimento das mesmas. 

Utilizam como meio de transporte taxi, metrô e automóvel, o que indica que, por 

razões profissionais ou pessoais, não dão prioridade somente ao automóvel, 

usufruindo e outros meios de transporte. 

7.3 ESTUDO MIDIOGRÁFICO  

Com base nos dados da Ipsos/Marplan de 2017, no que tange à Penetração 

(considerando-se valores mais altos), o target possui esses comportamentos em 

relação aos meios em seu cotidiano: 

Ao tomar café utilizam o celular (44,53%), enquanto estão se arrumando para 

sair também (23,12%). Entre os motivos que as incentivam a utilizar os smartphones 

está, principalmente, a busca por assuntos de interesse, como notícias gerias, cultura, 

aprendizado, compras etc. Quando estão no carro dirigindo escutam rádio (18,27%), 

e em outros meios de transporte também ouvem rádio (13,51%). Podem responder a 

e-mail utilizando o celular (17,2%), mas não têm grande aderência a meios específicos 

enquanto realizam suas atividades no trabalho e isso acontece da mesma forma com 

o estudo. 
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O meio que mais utilizam realizando atividades domésticas é o rádio (22,79%). 

Durante o almoço ou jantar utilizam celular (40,18%), seguido pela TV (29,51%). Se 

optarem por refeições alternativas ou comer fora de casa utilizam celular (31,46%) e 

navegam na internet (28,84%). Conversando com amigos costumam navegar na 

Internet (24,79%) e usar o celular (22,77%). 

Quanto a meios simultâneos pode-se destacar que falam ou mandam 

mensagens no celular enquanto navegam na internet (19,43%), acessam redes 

sociais e blogs utilizando celular (17,02%), assistem TV navegando na Internet 

(20,68%) e utilizando celular (19,24%). Quanto à TV, grande parte prefere a TV por 

assinatura para assistir programas específicos (34,56%) e passar o tempo livre 

(20,87%), a TV aberta é usada para saber notícias esportivas (23,25%). 

7.4 OBJETIVOS DE MÍDIA 

7.4.1 Alcance 

Sendo Arezzo a marca líder de seu segmento, considerando-se que será 

trabalhado um calendário promocional, além de aumentar o faturamento. Portanto, 

identificou-se que a campanha deve ter alto alcance, em 70% de atingimento no target. 

7.4.2 Frequência Média 

Devido à forte concorrência, o objetivo de mercado, que é crescimento de 10% 

no faturamento para o ano de 2019, e a necessidade de reposicionar a marca, o nível 

recomendado é alto, de 8 vezes em média. 

7.4.3 Continuidade de Veiculação 

A continuidade recomendada é a de pulsação pois dentro da campanha haverá 

grandes esforços em algumas ações do calendário promocional e no lançamento da 

campanha de reposicionamento (com intuito de gerar fixação na mente do público). 
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7.5 ESTRATÉGIA DE MÍDIA 

7.5.1 Meios Recomendados 

Os meios recomendados foram escolhidos de acordo com o índice de afinidade 

e alcance, são eles: revista impressa e digital, jornal impresso e digital, media OOH, 

TV paga, mídia alternativa (incluindo Cinema), Rádio e Internet. 

7.5.1.1 Revista (Impressa e Digital) 

Recomendasse revista, pois é o meio com o maior índice de afinidade entre os 

recomendados, vai complementar a internet e a tv paga de maneira a dar continuidade 

à mensagem que deverá ser transmitida. Por ser um meio impresso em um material 

de qualidade, pode durar mais tempo e pode ser lida por mais de uma pessoa, em 

dois dias, três meses ou até um ano. 

O meio possui a versão digital o que também reforçará a continuidade da 

mensagem e aumentará a frequência com que as consumidoras serão impactadas 

com os anúncios.  

Outra característica é a possibilidade de segmentação, pois a revista tem 

formatos diferentes para diferentes públicos, sendo assim, é possível direcionar os 

anúncios para o target. 

De acordo com a Ipsos Marplan 2017, revista digital tem penetração de 47,57%, 

enquanto revista impressa tem penetração de 52,76%. Segundo Mídia Dados 201827 

os dados mostram que 37% do público que consome revista são mulheres e que a 

penetração é maior na classe AB com a faixa etária de 20 à 40 anos. Além disso, o 

MDB 2018 registrou que 55,9% da distribuição das revistas estão concentradas do 

Sudeste do país, região onde os esforços de mídia serão maiores. 

                                            

27 Grupo de Mídia| Mídia Dados 2018. Disponível em: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. 
Acesso em: 01 de Out. de 2018. 
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Tabela x – Análise target Mulheres AB, 25 a 35 anos. Revistas Impressas e Digitais 

Fonte: Ipsos Marplan 2017 

 

 

Imagem x – Mídia Dados: Avaliação do público Revista Impressa e Digital 

Fonte: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 01 out. 2018. 

Target:  
Mulheres A/B 25-35 

Leem Revistas - impressa  
últ 7/15/30 dias 

Leem Revista - digital  
últ 7/15/30 dias 

Total 400 360,6 

Penetração 52,56 47,57 

Índice de afinidade 149 200 
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Imagem x – Mídia Dados: Avaliação do mercado para Internet 

Fonte: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 24 out. 2018. 

7.5.1.2 Mídia OOH 

Outro meio mídia Out-Of-Home pois além de ser um meio recomendado pela 

marca, que quer elevar o brand awareness, é necessário aparecer em diversas 

mídias, isso inclui as mídias externas como Outdoor, relógio de rua, ponto de ônibus 

e principalmente media mall, nos shoppings em que a marca possui lojas. 
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O meio faz parte do cotidiano das pessoas, assim como os produtos da marca, 

permite a continuidade da campanha e permite uma experiência visual com cores 

chamativas, como a Arezzo trabalha com moda e uma gama extensa de sapatos, e 

as cores influenciam na percepção do consumidor. 

De acordo com a Ipsos Marplan OOH + DOOH tem penetração em 73,88%, 

afinidade de 140. Segundo o MDB 2018, a mídia OOH tem 45% de penetração com o 

público feminino, em simples período, e 55% em duplo período, dos quais 76% são 

da classe A, 71% e 67% da classe B1 e B2 respectivamente. 

Target:  
Mulheres A/B 25-35 

Mídia  Out-Of-Home 
últ 7 dias 

Total 560 
Penetração 73,88 
Índice de afinidade 140 

Tabela x – Análise target Mulheres AB, 25 a 35 anos. Mídia Out of Home 

Fonte: Ipsos Marplan 2017 
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Imagem x – Mídia Dados: Avaliação do público Mídia OOH 

Fonte: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 01 out. 2018. 

7.5.1.3 TV Paga 

Recomenda-se também TV Paga, o meio tem 58,35% de penetração, de 

acordo com a Ipsos Marplan, o Mídia Dados 2018 registra que 39% do público que 

assiste tv paga são mulheres, sendo que a penetração é de 68% na classe A, 58% e 

50% das classes B1 e B2 respectivamente.  O meio é segmentado e já possui 
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característica de maior penetração com o target da Arezzo, possibilita cobertura 

nacional e regional e contribui para o aumento da frequência, que será de alto alcance. 

Target:  
Mulheres A/B 25-

35 

Tv Paga 
últ 7 dias 

Total 442,4 

Penetração 58,35 

Índice de afinidade 145 

Tabela x – Análise target Mulheres AB, 25 a 35 anos. TV paga 

Fonte: Ipsos Marplan 2017 
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Imagem x – Mídia Dados: Avaliação do público TV por assinatura 

Fonte: < https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 01 out. 2018. 

7.5.1.4 Rádio  

Esse meio possibilita propagação da palavra, ou seja, pode-se trabalhar com 

jingle, faz parte do cotidiano das consumidoras, elas escutam durante a realização de 

tarefas do dia-a-dia, o que favorece a frequência de exposição. 

O rádio FM possui alcance de 64,38% e afinidade de 91 pontos de acordo com 

a Ipsos Marplan, segundo o Mídia Dados 2018 a penetração do público feminino está 
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em 54%. A faixa etária do target apresenta índices de penetração positivos, de 20 à 

29 em 56% e 30 à 39 em 59%. 

 Target:  
Mulheres A/B 25-35 

Rádio FM 
últ 7 dias 

Total 488 
Penetração 64,38 
Índice de afinidade  91 

Tabela x – Análise target Mulheres AB, 25 a 35 anos. Rádio FM 

Fonte: Ipsos Marplan 2017 

 

 

Imagem x – Mídia Dados: Avaliação do público. Rádio 
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Fonte: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 01 out. 2018. 

7.5.1.5 Internet 

 Sendo a internet o meio com maior índice de penetração dentro todos os 

recomendados, será de extrema importância para os objetivos do Alcance da 

campanha. O meio permite o uso de vídeos, peças de diversos formatos, contato 

direto com o público, propagandas de produtos e execução de diversas tarefas 

essenciais para o calendário promocional, como por exemplo, hotsite e publicação de 

informações para acompanhamento do público. 

A marca possui alta visibilidade em redes sociais, o que pode ser aproveitado 

de maneira orgânica, o investimento nas mídias digitais vai potencializar essa 

visibilidade e aumentar o engajamento do público com a marca. 

É possível através de ferramentas oferecidas pelos veículos direcionar os 

investimentos por região, idade, sexo, horários e etc, ou seja, impactar um número 

grande de pessoas com as características do target sem limitação por tempo e 

espaço. 

A Arezzo trabalha com e-commerce, toda comunicação realizada na internet 

vai alavancar as vendas e consequente aumentar a procura pelos produtos na lojas 

físicas, pelos consumidores que podem não achar o tamanho desejado na loja online, 

ou prefiram ir na experiência de compra na loja física. É importante destacar que é 

possível mensurar os resultados periodicamente das campanhas, como nenhum outro 

meio pode oferecer. 

A penetração da Internet (mídia digital) é de 98% e a afinidade é de 125 pontos, 

segundo a Ipsos Marplan. De acordo com o Mídia Dados 2018 o índice de penetração 

é de 72% com o público feminino, onde 94% são da classe A, 91% da classe B1 e 

87% da classe B2. Além disso, ainda de acordo com o MDB 2018, a internet é um 

meio com um índice de penetração alto na região sudeste, onde serão os maiores 

esforços de campanha, por ser a região com maior número de lojas e onde se 

concentra a maior parte do target, a penetração em São Paulo é de 78% e de 67% no 

Rio de Janeiro, por exemplo. 
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 Target:  
Mulheres A/B 25-

35 

Internet 
últ 7 dias 

Total 749,9 

Penetração 98,93 

Índice de afinidade  125 

Tabela 11 – Análise target Mulheres AB, 25 a 35 anos. Internet 

Fonte: Ipsos Marplan 2017 

 

 

Imagem 40 – Mídia Dados: Avaliação do público. Internet 

Fonte: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 01 out. 2018. 
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Imagem 41 – Mídia Dados: Avaliação do mercado para Internet 

Fonte: <https://www.gm.org.br/midia-dados-2018>. Acesso em: 24 out. 2018. 

 

7.5.2 Mix de Meios 

7.5.2.1 Meios Básicos 

Internet 

Cumpre rapidamente com o objetivo de alcance, frequência e continuidade da 

campanha. 

TV Paga 

 Meio principal, pois cumpre com o objetivo de frequência média. 

7.5.2.2 Mídia Complementar 

Revista 
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Complementará o resultado de alcance dos meios principais e também 

trabalhará continuidade. 

 

Mídia OOH 

 Complementará os meios principais na variável frequência média de exposição. 

Rádio  

 Complementará a variável frequência média de exposição.  
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7.5.3 Cronograma Geral de Veiculação 
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7.6 TÁTICAS DE MÍDIA  

7.6.1 Veículos Recomendados 

7.6.1.1 TV Paga 

TLC  

O canal TLC é indicado para o público pois possui afinidade de 305 pontos em 

relação ao público segundo dados da Ipsos/Marplan 2017. Quanto à penetração são 

3,6%.   

O veículo da marca Discovery, tem como público (ambos prioritário e 

secundário) mulheres de 18 a 49 anos; 72% dos telespectadores são mulheres, 66% 

das classes AB com distribuição em cerca de 11,2 milhões de domicílios, resultando 

em aproximadamente 34 milhões de pessoas. Segundo o Kantar Ibope Media o canal 

possui a maior afinidade da TV por assinatura entre mulheres de 18 a 49 anos (134% 

de afinidade), ficando com colocação superior a todos os canais de filmes e séries. 

Como o nome do canal indica (TLC – Travel & Living Channel), as temáticas 

abordadas têm a ver com questões cotidianas e forma de viver. Com programas de 

culinária, moda, lifestyle, entre outros, o veículo tem grande afinidade com o perfil do 

público.  

Horário de exibição: períodos da tarde e noite durante dias úteis e manhã e 

tarde em finais de semana. 

Local: Veiculação regional no sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30”. 

Discovery Home & Health 

Segundo dados da Ipsos/Marplan 2017, o canal Discovery Home&Health 

possui índice de afinidade de 331 pontos e alcance de 12% em relação ao público. Já 

com base no mídia kit do mesmo, observou-se que o público prioritário é composto 

por mulheres de 18 a 49 anos. Cerca de 75% são mulheres e 66% da classe AB. São 
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mais de 38,5 milhões de pessoas em 12,8 milhões de domicílios. O canal tem ainda, 

segundo pesquisa do Kantar Ibope Media do segundo trimestre de 2018, o maior 

tempo de permanência (cerca de 55 minutos) entre o público, ficando acima de todos 

os canais de filmes da TV paga.  

Como mencionado no Perfil Psicográfico, o público tem interesse em cuidados 

com a casa, design, arquitetura, culinária, entre outros; assuntos esses, que são 

tratados neste canal da rede Discovery. 

Horário de exibição: períodos da tarde e noite durante dias úteis e manhã e 

tarde em finais de semana. 

Local: Veiculação regional no sudeste; grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30”. 

GNT 

 Segundo a Ipsos Marplan 2017, o canal GNT tem 369 pontos de índice de 

afinidade e 14% de penetração em relação ao público da campanha (um dos mais 

altos). Com base em dados do próprio veículo, o canal tem foco prioritário nas 

mulheres, é líder da TV por assinatura na categoria variedades ou entretenimento 

feminino, além de ser a marca mais lembrada na categoria “Variedade ou 

Entretenimento Feminino”28.  

Os temas mostrados no canal demonstram sinergia com os assuntos de 

interesse do target de acordo com dados da Ipsos/Marplan 2017; assuntos voltados à 

beleza (54% de penetração) e saúde (76% de penetração), por exemplo, são 

buscados por essas mulheres; assim como moda (43%) e decoração (47%). 

                                            

28 Segundo Pesquisa Top of Mind 2016. Fonte: < http://canaisglobosat.globo.com/marca/gnt/#title>. 
Acesso em: 24 Ago. 2018. 
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Horário de exibição: períodos da tarde e noite durante dias úteis e manhã e 

tarde em finais de semana. 

Local: Veiculação regional no sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30”. 

VIVA 

Segundo dados da Ipsos/Marplan 2017 o canal Viva tem cerca de 9% de 

penetração no target e 255 pontos de índice de afinidade. Com foco em toda a família, 

como o próprio site do canal cita, o mesmo proporciona entretenimento com reexibição 

de clássicos da TV brasileira (produções da Rede Globo). Ainda segundo dados da 

Globosat, o canal ficou em 1º lugar no total do dia e no horário nobre em 2017.  

Ainda segundo dados da Ipsos/Marplan 2017 humor, divertimento e 

passatempo têm 65% de alcance em relação ao público alvo, o que é proporcionado 

aos telespectadores deste canal de entretenimento. Além disso, segundo a mesma 

fonte, elas costumam assistir TV fechada para ver programas específicos/favoritos 

(34% de afinidade com o target), e o canal Viva tem uma proposta que proporciona o 

consumo de títulos já “extintos” da TV aberta; entre eles novelas e minisséries, que 

têm cerca de 58% de alcance em relação ao público, e são exibidas no canal Viva. 

Horário de exibição: períodos da tarde e noite durante dias úteis e finais de 

semana. Também durante programações especiais, que possuam sinergia com o 

target.  

Local: Veiculação regional no Sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30”. 

MULTISHOW 
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Com foco em entretenimento, o canal Multishow oferece diferentes formatos de 

conteúdo. Segundo dado da Ipsos/Marplan 2017 o canal possui 204 pontos de índice 

de afinidade em relação ao target, e cerca de 13,99% de penetração.  

Horário de exibição: Durante programas específicos, que possuam sinergia 

com o target (principalmente com temática de viagens, que já se mostrou assunto de 

interesse no perfil psicográfico). 

Local: Veiculação regional no Sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30”. 
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REDE TELECINE 

A rede Telecine é a única rede premium de filmes brasileira para TV por 

assinatura. Famosa por disponibilizar os filmes aos telespectadores menos de um ano 

após o lançamento dos cinemas, são seis canais segmentados por gênero. 

Segundo dados da Ipsos Marplan 2017, no que tange aos canais da rede mais 

indicados ao público, estes são a penetração e índice de afinidade respectivos: 

Telecine Pipoca: Afinidade – 156 | Penetreção – 9,57% 

Telecine Cult: Afinidade – 159 | Penetreção – 4,82% 

Telecine Fun: Afinidade – 150 | Penetreção – 6,85% 

Telecine Touch: Afinidade – 145 | Penetreção – 5,13% 

 Um dos formatos que mais é consumido pelo público é o de filmes estrangeiros, 

sendo cerca de 50% de alcance para filmes dublados em relação à esse público. A 

rede oferece muitos filmes estrangeiros dublados. Além disso, o target também 

consome TV fechada para passar o tempo livre, e um filme é uma boa opção para 

fazer isso em família.   

Local: Veiculação regional no Sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Periodicidade: Quantas inserções serão feitas? Durante quantos meses? 

Formato: Comercial de 60’’ inicialmente e depois versão reduzida de 30”. 

Sony 

De acordo com dados da Ipsos/Marplan 2017, o canal Sony tem 258 pontos de 

afinidade em relação ao público alvo (um dos canais com valor mais elevado). Com 

séries, realities musicais e filmes, o veículo oferece diversas opções de 

entretenimento.  
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Segundo mídia kit do mesmo, programações específicas como o Cine Sony, 

por exemplo, tiveram no primeiro semestre de 2018 um alcance de cerca de 15 

milhões de pessoas. Por sua vez, a produção nacional Shark Tank Brasil alcançou 

cerca de 6 milhões de pessoas em sua segunda temporada. Por esse motivo, as 

inserções serão focadas em dias e horários específicos. 

Local: Veiculação regional no Sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30’’. 

Universal TV 

 De acordo com dados da Ipsos/Marplan 2017, o canal tem 171 pontos de 

afinidade em relação ao público alvo. De acordo com dados da Globosat (responsável 

pelo canal no Brasil), o canal possui algumas das séries internacionais mais vistas da 

TV por assinatura. Segundo informações do Mídia Dados Brasil, o canal tem cerca de 

15 milhões de assinantes.  

Além disso, o foco do mesmo é de exibição de filmes estrangeiros, muitas vezes 

dublados, o que tem grande sinergia com target (cerca de 50% de alcance de acordo 

com a Ipsos/Marplan 2017). 

Local: Veiculação regional no Sudeste: grande São Paulo e regiões 

metropolitanas; 

Formato: Comercial de 30’’. 

7.6.1.2 Internet 

Google 

 É o veículo que detém 98% do tráfego de pesquisa mundial, junta os dados de 

comportamento dos usuários com a ferramenta de anúncios Google Adwords, 

permitindo segmentar o público por diversas características e impactar quem 

realmente tem interesse na marca. 
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 É possível controlar os anúncios para que orçamento seja aproveitado da 

maneira correta e a cobrança só acontece quando as ações dentro no anúncio geram 

conversões. Além disso, o Google oferece a ferramenta Analytics que permite 

mensurar os dados da campanha para obter relatórios detalhados de desempenho. 

 A ferramenta Google AdChoices tem um número de sites dentro do acervo que 

faz parte da rede de displays, é possível dentro da mesma ferramenta realizar 

veiculações de banners da campanha. 

 Segundo o Ipsos Marplan a penetração do Google é de 79,4% e a afinidade é 

de 152 pontos com o target e o Gmail (plataforma de e-mail que pertence ao veículo) 

tem penetração de 57% e afinidade em 243 pontos. 

Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: as inserções contínuas durante o ano todo. 

Formato: busca patrocinada e banners. 

Cotação: CPM R$2,35 

Cotação Adchoices: CPM R$2,35 

Facebook 

A Arezzo tem uma fanpage na rede social com 2,2 milhões de curtidas, lá são 

compartilhados conteúdos de moda e produtos, a plataforma será usada como 

ferramenta de propaganda contribuindo para o alcance e frequência e os anúncios 

potencializarão essas variáveis. 

Além disso, é possível veicular diferentes, com objetivos que vão de 

engajamento com o público até promoção de Landing Pages e segmentar o público 

por padrões comportamentais, idade, sexo entre outros. 

Segundo a Ipsos Marplan 2017 o veículo possui penetração de 68% e afinidade 

em 162 pontos, e segundo a própria plataforma mais de 127 milhões de usuários no 

Brasil. 
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Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: Inserções contínuas durante o ano todo. 

Formato: carrossel, post patrocinado, link patrocinado e vídeos patrocinados. 

Cotação: CPM R$0,76 

Youtube 

 O veículo é considerado uma das maiores plataformas de vídeo do mundo onde 

a Arezzo já tem um canal, que é alimentado regularmente. Com os anúncios será 

possível potencializar as variáveis o alcance e a frequência dos conteúdos publicados. 

 É possível segmentar o público com as mesmas ferramentas do Google, dessa 

forma serão realizadas inserções em canais de moda, lifestyle e beleza, impactando 

quem tem interesse e está dentro do público.  

 Hoje o canal tem 3.177 inscritos e os vídeos chegam a 1.430.242 milhões de 

visualizações, segundo a Ipsos Marplan 2017, o veículo tem 69% de penetração e 

afinidade em 146 pontos com o target. 

Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: Inserções contínuas durante o ano todo 

Formato: Vídeo de 6s, 15s e 30s. 

Cotação: CPV R$2,35 

Instagram 

 A Arezzo possui uma conta no Instagram com 4,5 milhões de seguidores, que 

é alimentado diariamente com informações sobre a marca, moda e produtos. O 

objetivo é usar essa plataforma para fazer anúncios aproveitando o alcance orgânico 

e potencializando a frequência com que as consumidoras são impactadas pelos posts 

da campanha.  
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 A plataforma reúne imagem e vídeo, possibilitando patrocínios em posts 

isolados e criação de campanhas com objetivos que vão de alcance à envolvimento. 

Além disso, é possível obter o relatório de desempenho dos posts individualmente e 

segmentar o público por padrões comportamentais, faixa etária, localização e etc. 

 Segundo a Ipsos Marplan 2017 o veículo tem penetração de 37,56¨% e 

afinidade em 209 pontos. 

Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: Inserções contínuas durante o ano todo 

Formato: Vídeo 30s e posts. 

Cotação: R$0,76 

Twitter 

Arezzo possui uma conta no Twitter com 79,9 mil seguidores, o perfil é 

alimentado regularmente com conteúdos sobre moda, produtos e beleza, o objetivo 

de anunciar no veículo e potencializar o alcance orgânico e aumentar o engajamento 

do público com a marca. 

A plataforma reúne imagem e texto, é uma ferramenta dinâmica onde são 

publicadas informações rápidas sobre acontecimentos mundiais, sendo assim é de 

extrema importância para mostrar que a marca está por dentro dos assuntos do 

momento e para interação com o público. 

Segundo a Ipsos Marplan a rede social tem afinidade em 125 pontos com o 

target. 

Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: Inserções contínuas durante o ano todo 

Formato: posts e mensagens. 

Cotação: CPM R$1,70 
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7.6.1.3 Mídia Impressa 

Revistas 

Cláudia  

Cláudia é um veículo que se coloca como voz das mulheres no Brasil, e que dá 

visibilidade ao que as mulheres conquistaram e vem conquistando todos esses anos. 

Está no mercado desde 1961, ou seja, há 57 anos e pertence à Editora Abril. 

Os conteúdos que são publicados são norteados pela hashtag 

#Eutenhodireito”, que tem o objetivo de falar de causas femininas e como cada mulher 

tem uma causa que deve enaltecida. 

De acordo com a Ipsos Marplan 2017 a revista possui afinidade de 201 pontos 

com o target. Além disso, o mídia kit 2018 da revista, o público é composto por 88% 

de mulheres, 58% com idade entre 25 à 49 anos, 62% de classes AB, exatamente o 

target da Arezzo. 

Além disso a marca tem presença no meio digital com 44 mil seguidores no 

Twitter, 1,6 milhões de curtidas na fanpage do facebook, 336 mil seguidores no 

Instagram e 8,7 milhões de visualizações no site, dados retirados do Google Analytics 

da marca. 

Local de veiculação: Grande São Paulo 

Circulação: 367 mil e 200 mil assinantes 

Tiragem média: 370.000 mil exemplares 

Formato: SEGUNDA CAPA + PÁGINA 3 - 202 x 266 mm 

Periodicidade: Mensal 

Cotação: R$ 524.300,00 

Vogue Brasil 
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 A Vogue se posiciona como maior autoridade em moda no país e tem grandes 

nomes da moda em sua equipe entre modelos, fotógrafos, stylists e beauty artists. 

Além disso, lançou eventos de moda como Vogue Fashion’s Out e o Veste Rio, o que 

mostra que seu engajamento com o público vai além das páginas da revista. 

 O veículo tem um aplicativo que acompanha as leitoras durante o dia, possui 

longevidade, pois é um item colecionável para os leitores, conquistou exclusividade 

dos colaboradores de moda do mercado, pertence ao mercado de luxo e faz parte da 

curadoria do SPFW. 

 Em seu mídia kit a revista registrou que segundo a Ipsos Marplan, é a marca 

com maior número de leitoras entre as concorrentes, nas classes AB em 9 mercados 

e segundo comScore – My Metrics possui a maior audiência da internet. Além disso, 

possui afinidade em 335 pontos com o target Arezzo, segundo a Ipsos Marplan 2017. 

O veículo tem 5,4 milhões de visitantes únicos no site, 1,1 milhões de curtidas 

na fanpage do Facebook, 2,1 milhões de seguidores no Instagram, 47mil seguidores 

no Pinterest, 1,3 milhões de seguidores no Twitter, 144 mil inscritos no canal do 

Youtube, segundo as métricas dos veículos citados e do Google Analytics , o que 

favorecerá a continuidade da mensagem já que internet é um dos meios básicos de 

comunicação. 

Local de veiculação: Grande São Paulo 

Circulação: 48.244 mil exemplares 

Tiragem média: 78.374 mil exemplares 

Formato: SEGUNDA CAPA + PÁGINA 3, medidas 41,6 x 27,5 cm 

Periodicidade: Mensal 

Cotação: R$ 314.290,00 

Glamour 
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 É um veículo que faz um manifesto à individualidade da mulher, um estimulo 

ao amor próprio e a valorização do universo feminino. Esse posicionamento está 

alinhado com o reposicionamento que devemos trazer para a Arezzo com a proposta 

“Escolha Ser”.  

 A revista realiza ações multiplataformas através do projeto Glamour 360°, o que 

vai gerar visibilidade para a marca. 

 Segundo a Ipsos Marplan 2017 possui afinidade em 467 pontos e segundo a 

IVC é a revista feminina mais vendida nas bancas, dentro de seu segmento, entre os 

concorrentes. Possui 328 mil leitoras exclusivas, 67% das leitoras não leem revistas 

concorrentes, segundo Target Group Index e uma projeção realizada pelo Editora 

Globo com base nos estudos da Ipsos Marplan. 

 A marca tem forte presença no meio digital com 12. 491 milhões de 

visualizações no site, 562 mil curtas na fanpage do Facebook, 144 mil seguidores no 

Twiter e 1 milhão de seguidores no Instagram. 

Local de veiculação: Grande São Paulo 

Circulação:  

Tiragem média:  

Formato: SEGUNDA CAPA + PÁGINA 3 – 34.2 x 22,4 cm 

Periodicidade: Mensal 

Cotação: R$298.200  
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Marie Claire 

A revista se posiciona como a mistura perfeita entre jornalismo e moda com o 

objetivo de unir o bonito ao informativo. Fala diretamente com a mulher 

contemporânea que realiza diversas tarefas, ou seja, o target da Arezzo. 

A marca realiza eventos como MC, Me & My Bike, que são caminhadas e 

pedaladas entre as leituras para promover saúde e bem-estar, realiza lançamentos de 

edições especiais e eventos temáticos. 

Segundo o Ipsos Marplan 2017, a Marie Claire possui afinidade em 387 pontos 

com o target. Além disso, contribuirá para a variável alcance, pois tem presença 

mundial e mesmo com as veiculações sendo limitadas à Grande São Paulo, a Arezzo 

será beneficiada pela credibilidade da revista. 

A marca possui presença no meio digital com 528 mil seguidores no Instagram, 

887 mil curtidas na fanpage do Facebook e 31,465 inscritos no canal do Youtube. 

Local: Grande São Paulo 

Tiragem: 233 mil exemplares 

Circulação: 391.000 mil 

Formato: Segunda capa + página 3 - 41,6 x 27,4 cm 

Periodicidade: Mensal 

Cotação: R$248.600,00 

7.6.1.4 Mídia OOH 

Metrô – Linha Amarela 

 Segundo dados da Ipsos/Marplan 2017, Formatos de mídia OOH posicionados 

nos corredores ou plataformas do metrô possuem cerca de 180 pontos de afinidade 

em relação ao target; enquanto interior (afinidade = 187 pontos) e exterior (afinidade 
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= 206 de vagões) também possuem valores significantes, tornando-se locais passíveis 

de divulgação.  

De acordo com mídia kit da linha, esta (amarela) é a mais moderna a América 

Latina e possui potencial de impactar 477 mil pessoas diariamente. Dentre os heavy 

users do metrô, 77% utilizam o metrô de 5 a 7 dias por semana.  

Esta linha cobre uma região importante da cidade, onde ficam concentradas 

grandes empresas e comércios. Compreende as zonas oeste e centro de São Paulo. 

Cerca de 59% do público frequentador da linha é composto pela classe AB, segundo 

dados da Eletromidia29. 

As estações escolhidas para veiculação da campanha e seus valores 

respectivos (valores fechados para uso de todos os formatos disponíveis nas estações 

diariamente) são: 

1 Butantã – 94 mil pessoas/dia: R$50.500,00 (semana) 

2 Pinheiros – 160 mil pessoas/dia: R$50.500,00 (semana) 

3 Faria Lima – 56 mil pessoas/dia: R$50.500,00 (semana) 

4 Fradique Coutinho – 55 mil pessoas/dia: R$50.500,00 (semana) 

5 Paulista – 210 mil pessoas/dia: R$50.500,00 (semana) 

Formatos:  

Vídeowall – 1280 x 920; 15’’ e 1920 x 540 (com exceção da estação 4; Fradique 

Coutinho); preço unitário de  

Painel de LED – 1280 x 920; 15’’ 

Tunel LED – Vídeo 1280 x 720 px; 15’’ 

                                            

29 Empresa responsável por digital Out-Of-Home nas estações e dependências.   
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Barra Eletromídia - Horizontal; resolução de 720 x 480px; vinheta de 15’’ 

Periodicidade: Quantas inserções serão feitas? Durante quantos meses? 

Aeroporto (Guarulhos) 

 De acordo com dados da Ipsos/Marplan 2017, painéis de aeroporto possuem 

alto índice de afinidade em relação ao público (215 pontos). Além disso, como antes 

mencionado, o público tem alto interesse em viagens, o que leva à conclusão de que 

costumam viajar com frequência.  

 Segundo o Mídia Kit do Aeroporto, o GRU é o aeroporto de maior movimento 

da América Latina. São mais de 36 milhões de passageiros por ano, e cerca de 3 

milhões ao mês passando pelo local.  

Locais de veiculação: 

Área externa/Via de acesso 

Formato: Front light (duas faces) 

Dimensão: 6m x 4m 

Custo: R$253.700 (mensal) 

Sala de embarque Internacional (área restrita) – Terminal 3 

Formato: Dois Back lights 

Dimensão: 4,015m x 3,018m 

Custo: R$253.700 (mensal) 

Mobiliário Urbano 

Segundo dados da Ipsos/Marplan 2017, mobiliário urbano tem alto índice de 

afinidade e considerável alcance. Relógio de rua, por exemplo, tem 42% de 

penetração em relação ao público alvo e 177 pontos de afinidade; abrigos de ônibus 

alcance de 39% e 169 de afinidade; bancas de Jornais e revistas têm 167 pontos de 
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índice de afinidade e totens ou mobiliários informativos espalhados pela cidade 

indicam 218 pontos de afinidade em relação ao público alvo (a maior pontuação da 

mídia OOH). 

Além disso, segundo dados do Ibope TGI divulgados no Mídia Kit da empresa 

fornecedora Ótima30, cerca de 12 milhões de pessoas são impactadas pela mídia 

exterior na grande São Paulo, que possui cerca de 4,5 mil faces publicitárias. E dentre 

as pessoas atingidas por essa mídia, cerca de 9 milhões concordam que estão sempre 

buscando oportunidades de compras. 

A veiculação acontecerá nos seguintes formatos de mobiliário urbano: 

Relógio de Rua  

Formato: 1080 x 1920 px (vertical); com ou sem animação 

Período de veiculação: semanal 

Custo unitário: R$ 3.500 (mínimo contratação de 10 faces) 

Ponto de ônibus (Plano Direcionado Otima) 

Formato: Cartaz de 120 cm x 175 cm; área visual de 117 cm x 171 cm 

Período de veiculação: semanal 

Custo unitário: R$2.615 (faces múltiplas de 50, a partir de 50 até 250) 

Banca de Jornal  

Formato: 0,9m x 1,7m 

Período de veiculação: bissemanal 

                                            

30 Mídia Kit Ótima. Disponível em: < http://www.otima.com/wp-content/uploads/2018/06/M%C3%ADdia-
Kit-Otima-SP-RJ-BH-SSA-2018.compressed.pdf>. Acesso em 24 Out. 2018. 
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Custo unitário: R$1.200,00 (mínimo 5 faces) 

7.6.1.5 Rádio 

Rádio 

Como mencionado na análise de perfil psicográfico o target da Arezzo escuta 

rádio quando está indo para o trabalho e quando está retornando do trabalho. 

89 FM – A Rádio Rock 

 Segundo a Ipsos Marplan 2017 a rádio tem 14,38% de penetração, afinidade 

em 204 pontos e toca rock, que tem afinidade em 168 pontos. 

 Os programas escolhidos  foram escolhidos com base nos interesses do target 

por notícias, Jornal 89 e o Me poupe, que é um programa que fala finanças nos dias 

de hoje, 89 lifestyle e Rock Fashion, que falam de estilo de vida e moda 

respectivamente. 

Programação: 

Jornal 89 - de segunda a sexta, na faixa das 07h às 9h, Carol Goes e Cadu Previero 

comandam o programa jornalístico da rádio.  

Me Poupe - segunda na faixa das 9h às 10h, programa sobre educação financeira e 

investimento, com uma linguagem jovem e interagindo através do WhatsApp e das 

redes sociais. 

89 Lifestyle - Toda terça-feira das 13h às 14h a locutora Luka e o estilista Danilo 

Carpigiani dão dicas de hábitos, culturas e estilos de vida para sair da rotina. 

89 Rock Fashion - toda quinta-feira das 13h às 14h os apresentadores trocam uma 

ideia sobre a influência do rock na moda. Além disso, dão dicas de looks para compor 

um visual Rock’n’Roll. 

Local: Grande São Paulo  

Periodicidade:  
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Formato: Spot 30” 

Será com horários determinados de acordo com as programações escolhidas. 

Cotação: unitário 3.215,00, total 12.860,00. 

Nova Brasil FM 

Segundo a Ipsos Marplan 2017, a Nova Brasil FM tem penetração em 12,25%, 

afinidade em 317 pontos e toca MPB, que tem afinidade em 227 pontos com o target 

da Arezzo.  

 Os anúncios devem ser veiculados durantes as seguintes programações Nova 

manhã SP, Programa Musical e Radar, pois acontecem nos horários que as 

consumidoras mais escutam rádio e com o conteúdo que elas mais gostam. 

Programação 

NOVA Manhã SP - de segunda a sexta das 6h às 8h, o ouvinte começa o dia 

bem informado com os destaques dos principais jornais do país, além do melhor da 

MPB. Noticiário dinâmico com informações sobre o mundo dos esportes, cotidiano e 

cultura. Apresentação: Luciano Oliva e Adriana Rosa. 

Sob medida – Todos os dias, durante a programação no Sob Medida, o ouvinte 

tem acesso a uma hora de música sem intervalo, com o melhor da música nacional. 

Radar - de segunda a sexta, das 18h às 20h, música de qualidade e um 

noticiário objetivo com as principais informações do dia. O ouvinte interage com a 

programação respondendo às enquetes ao vivo via Whats App e redes sociais. 

Apresentação: Marcio Cruz e Juliana Molino. 

Local: Grande São Paulo e Rio de Janeiro 

Periodicidade:  

Formato: Spot 30’ 

Será com horários determinados de acordo com as programações escolhidas. 
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Cotação: São Paulo unitário R$ 3.854 total R$11.562,00  

Transcontinental FM 104.7 

 Segundo a Ipsos Marplan 2017 a Transcontinental tem penetração em 11,39% 

e afinidade em 185 pontos, a escolha dos programas tem como critério o horário que 

as consumidoras Arezzo escutam rádio, no caso da programação Bom dia trans, e o 

estilo musical no caso do programa Sem parar, pois de acordo com a Ipsos Marplan 

músicas mais pedidas tem afinidade em 121 pontos com o target. 

Programação 

Bom dia Trans – Segunda à sexta das 06h às 9h e sábado das 8h às 12h, 

programa de música variada com um tom cômico, envolvendo informações, enquetes, 

participação do ouvinte, com apresenta é o locutor Jota Santos. 

Sem parar – Segunda à sexta das 14h às 15h, uma hora inteirinha para curtir 

as músicas que mais gosta! Uma hora sem parar com o melhor da programação. 

Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: Quantas inserções serão feitas? Durante quantos meses? 

Formato: Spot 30”. 

Será com horários determinados de acordo com as programações escolhidas. 

Cotação: Unitário R$2.000,00 total R$4.000,00 

Eldorado FM 107.3 

 Segundo a Ipsos Marplan a rádio possui 11,39% de penetração e afinidade em 

171 pontos, a programação escolhida teve como base os assuntos que serão 

abordados na programação, no caso da Radio Blog, que aborda assuntos abordados 

em blogs e redes sociais, e o estilo musical no caso da Reserva Eldorado que toca 

rock, estilo musical afinidade em 168 de acordo com a Ipsos Marplan. 

Programação 
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Rádio Blog com André Gói - De segunda a sexta das 17h às 19h, espelhado no 

funcionamento dos blogs, sites e redes sociais, o programa traz uma seleção musical 

qualificada e um noticiário ágil e inusitado, com participação de Marina Person, Rita 

Lobo e Patricia Palumbo. 

Reserva Eldorado com Paula Baldassari - Sábados entre 06h-07h e domingos 

entre 06h- 08h, os maiores nomes da música mundial com sons que fizeram a história: 

Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Steve Wonder, Ray Charles, U2, The Police, 

The Who, Elvis Presley, The Cure, The Smiths, Sade, Michael Jackson, Genesis, e 

muito mais. 

Local: Grande São Paulo 

Periodicidade: a resolver 

Formato: Spot 30”  

Será com horários determinados de acordo com as programações escolhidas. 

Cotação: Unitário R$ R$ 2.704,00 total R$5.408,00. 
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7.7. MAPAS DE VEICULAÇÃO/ PROGRAMAÇÃO DE MÍDIA: 

7.7.1 TV Paga 

 

Tabela - Veiculação TV Paga Janeiro 
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Tabela - Veiculação TV Paga Fevereiro 
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Tabela - Veiculação TV Paga Abril 
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Tabela - Veiculação TV Paga Maio 
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Tabela - Veiculação TV Paga Junho 
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Tabela - Veiculação TV Paga Julho 
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Tabela - Veiculação TV Paga Agosto 
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Tabela - Veiculação TV Paga Setembro 
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Tabela - Veiculação TV Paga Outubro 
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Tabela - Veiculação TV Paga Novembro 
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Custos TV Paga - 
Anual 

Cliente: AREZZO  

  
 

  
Meses R$ anual c/ desconto 50% 

Janeiro  R$                 467.739,75  
Fevereiro  R$                 404.780,00  
Abril  R$                 436.211,00  
Maio  R$                 246.950,00  
Junho  R$                 350.626,75  
Julho  R$                 441.543,00  
Agosto  R$                 619.802,25  
Setembro  R$                 526.525,00  
Outubro  R$                 499.669,75  
Novembro  R$                 404.780,00  

Total ano  R$              4.398.627,50  
 

Tabela – Custos TV Paga Janeiro a Novembro de 2019 
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7.7.2 Internet 

 

Tabela – Valores de veiculação Internet 
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Tabela – Veiculação Internet Janeiro a Abril 2019 
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Tabela – Veiculação Internet Maio a Agosto 2019 
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Tabela – Veiculação Setembro a Dezembro 2019 
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7.7.3 Mídia OOH 

 

Tabela – Veiculação OOH - Metrô Linha Amarela 2019 
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Tabela – Veiculação OOH – Mobiliário Urbano 2019 
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Tabela – Veiculação OOH – Aeroporto de Guarulhos 2019 



309  

 
Tabela – Custos TV Paga Janeiro a Novembro de 2019 
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7.7.4 Mídia Impressa 

 
Tabela – Veiculação Mídia Impressa – Revistas 2019 
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7.7.4 Rádio 

 

Tabela – Veiculação Rádio – Março 2019 
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Tabela – Veiculação Rádio – Abril 2019 
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Tabela – Veiculação Rádio – Junho 2019 
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Tabela – Veiculação Rádio – Julho 2019 
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Tabela – Veiculação Rádio – Agosto 2019 
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Tabela – Veiculação Rádio – Setembro 2019 
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Tabela – Veiculação Rádio – Setembro 2019 
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Custos Rádio - 
Anual 

Cliente: AREZZO  

  
 

  
Meses R$ anual c/ desconto 50% 

Março  R$                 189.510,75  
Abril  R$                 329.616,90  
Junho  R$                 157.916,25  
Julho  R$                 141.379,20  
Agosto  R$                 150.853,05  
Setembro  R$                 136.176,30  
Novembro  R$                 258.967,80  
   R$              1.364.420,25  

Tabela – Valor total veiculação Rádio 2019 

7.8. MÍDIA INTEGRADA AOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

 Com o objetivo de reposicionar a marca, para estabelecer com as 

consumidoras uma relação que vai além da compra, foi elaborado um plano de mídia, 

com base no comportamento e rotina das consumidoras através dos dados da Ipsos 

Marplan 2017.  

A marca aumentará o share of mind e construirá uma relação de confiança com 

as consumidoras, fidelizando as que já compram os produtos e alcançando novas 

consumiras através dos esforços de mídia que serão de alto alcance e frequência. 

Dessa forma, Arezzo será a primeira na mente do consumidor o que 

consequentemente vai aumentar a participação de mercado, cumprindo o objetivo de 

marketing. 

7.9 MÍDIA INTEGRADA AOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

 O objetivo de comunicação é colocar a consumidora como “centro da marca” e 

construir uma relação de confiança, para que se identifiquem com a Arezzo em 

diversas situações do cotidiano.  

 A construção do plano de mídia foi em cima do cotidiano e hábitos do target, 

elas serão impactadas em diversos momentos com uma comunicação que trará a 

mensagem “Escolha ser”, fixando a mensagem e aproximando-as da marca 

contribuindo diretamente para que o objetivo de comunicação seja alcançado. 
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VIII CUSTOS FINAIS 
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VIII CUSTOS FINAIS 

 

 Tabela com honorários da agência inclusos, representados pelos valores H1 

(15% do valor da produção), H2 (9% do total das ações e promoções) e H3 (19% do 

investimento em veiculação).  
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ANEXO 1 – CARTA DE ACEITE DO CLIENTE 
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ANEXO 2 – DADOS UTILIZADOS IPSOS/MARPLAN 2018 

 
Tabela xx – Dados Ipsos/marplan 2017 utilizados 

Fonte: Tabela Ipsos/Marplan 2017 extraída do Software Tom Micro 

Afirmação M. AB. 25-35 Afirmação M. AB. 25-35

Música 73,54 Esoterismo 170
Educação Escolar 66,74 Política Internacional 170
Atualidades / Noticiário do Momento 66,68 Arte / Cultura Artística 152
Humor / Divertimento / Passatempo 65,05 Bricolagem / Faça você mesmo 150
Tecnologia 62,23 Astrologia / Horóscopo 147
Profissão / Mercado de Trabalho 60,8 Antropologia / Cultura dos Povos / História 143
Culinária 59,45 Decoração 142
Cinema 55,86 Cinema 140
Beleza / Cuidados com a Pele / Estética 54,59 Música 109
Meteorologia / Tempo 54,18

Religião 50,41

Medicina / Descoberta Científica / Curas de Doenças 50,31

Decoração 47,93

Arte / Cultura Artística 38,42

Política Internacional 33,49

Antropologia / Cultura dos Povos / História 31,53

Astrologia / Horóscopo 27,8

Bricolagem / Faça você mesmo 26,12

Esoterismo 15,49

Afirmação M. AB. 25-35

de R$501 a R$1000 350

mais de R$ 2000 301

Não sabe/Não lembra 260

de R$301 a R$500 257

de R$1001 a R$ 2000 249

de R$51 a R$100 213

até R$50 199

de R$101 a R$300 191
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Penetração Afinidade
"Os assuntos que mais atingem ao "Se interessam por..."
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Afinidade
"Fazem compra online"

"Metade compra metade não..." M. AB. 25-35 "Metade compra metade não..." M. AB. 25-35
Costuma fazer compras em lojas de departamento 44,64 Costuma fazer compras em lojas de departamento 170
Costuma fazer compras em shopping center 55,36 Costuma fazer compras em shopping center 166

"Atividades que realizam" M. AB. 25-35 "Atividades que têm interesse" M. AB. 25-35

Andar / Caminhar 42,36 Fazer Yoga / Pilates 423

Cozinhar 50,22 Fazer Bolos / Doces caseiros 185

Ouvir música 53,32 Fazer Ginástica em academia 165
Frequentar feiras (tipo Salão do Automóvel. etc) 165
Ir a Cafeteria 165
Frequentar Exposições/Museus 161
Frequentar / Comprar em leilão 153

Afinidade

"Dizem gastar mais de 1000 reais ao mês" M. AB. 25-35
+ de R$ 1001.00 328
Até R$ 100.00 235
R$ 401.00 a R$ 500.00 220
R$ 501.00 a R$ 1000.0 194
R$ 201.00 a R$ 300.00 151

Coluna1 M. AB. 25-35 Coluna1 M. AB. 25-35

Automóvel 44,7 Táxi 256

Ônibus/Fretado/Tróleibus/BRT 48,94 Metrô 186

Automóvel 157

Penetração Afinidade
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ANEXO 3 – TABELAS DE PREÇOS/CONTATOS PARA MÍDIA 

 
Imagem: Contato para solicitar mídia kit do Aeroporto de Guarulhos 

 

 
Imagem: Contato para obter valor de inserção em mobiliário urbano 
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Imagem: Contato para receber mídia kit da Rádio 89 

 

 
Imagem: Contato para receber mídia kit dos canais Sony 
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Imagem: Contato para receber mídia kit da rede A&E 

 

 
Imagem: Tabela de Preços Linha Amarela. Eletromídia 

  



335  

 
Imagem: Tabela de preços VIACOM 
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ANEXO 4 – ORÇAMENTO PRODUÇÃO VÍDEO 
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XI APÊNDICES 
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XI APÊNDICES 

APÊNDICE A – PLANO DE PESQUISA 

1. Problema de pesquisa 

A Arezzo, é uma empresa nacional de calçados e bolsas de couro, camurça, 

tecidos e cetim. Diante do público amplo que a Arezzo atende, surgiu a necessidade 

de traçar um perfil da maioria das consumidoras da marca para identificar se a 

comunicação está realmente sendo efetiva e qual o tipo de comunicação deve ser 

utilizada. Para tanto, encomendou uma pesquisa à agência Mob. 

2. Objetivo primário 

Conhecer o perfil do mercado consumidor da Arezzo. 

3. Objetivos secundários 

• Entender qual o principal motivo da compra; 

• Compreender a principal consideração ao comprar a marca; 

• Identificar qual o sentimento dos consumidores pela marca; 

• Saber o que ele espera do produto; 

• Conhecer a percepção de preço em relação aos produtos; 

• Compreender qual a visão em relação ao custo e benefício; 

• Entender a imagem do produto no mercado; 

• Identificar a frequência de consumo da marca; 

• Saber os principais pontos positivos e negativos. 

4. Metodologia de pesquisa 

Será utilizada a Pesquisa Descritiva Quantitativa, pois o questionário será estruturado 

e os resultados serão representativos do mercado consumidor de calçados e 

acessórios. 

5. Público da pesquisa 

Como o público da Arezzo é extenso, realizaremos a pesquisa com mulheres 

presentes no meio digital e que afirmam consumir o produto. 

6. Método de Coleta de dados 

A Pesquisa fará uso do Método de inquérito pessoal. 
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7. Cálculo amostral 

Nível de confiança escolhido Valor de z 

68% 1,00 

(7) = ²(√50.50/𝑛)².(1)² 

49 = 2500/n 

49 n = 2500 

n = 2500/49 

n = 51 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Assinale com “X” de acordo com a quantidade dos itens listados a seguir em 

seu domicílio. 

Itens de conforto Não  
possui 1 2 3 

4 
ou 
+ 

Quantidade de automóveis de passeio exclusivamente para uso 
particular. 

          

Quantidade de empregados mensalistas, considerando  
apenas os que trabalham ao menos cinco dias por semana. 

          

Quantidade de máquinas de lavar roupa, incluindo tanquinhos.           

Quantidade de banheiros           

DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e  
desconsiderando o DVD de automóvel. 

          

Quantidade de geladeiras.           

Quantidade de freezers independentes ou parte da geladeira duplex.           

Quantidade de microcomputadores, considerando  
computadores de mesa, laptops, notebooks e netbooks e 
desconsiderando tablets, palms ou smartphones. 

          

Quantidade de lavadora de louças.           

Quantidade de fornos micro-ondas.           

Quantidade de motocicletas, desconsiderando as  
usadas exclusivamente para uso profissional. 

          

Quantidade de máquinas secadoras de roupas,  
considerando lava e seca. 

          

Tabela 4 – Itens de Conforto do Critério Brasil.  
Fonte: <http://www.abep.org/criterio-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2018 
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Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua 
é 

Assinale 
com X 

Asfaltada/pavimentada   
Terra/Cascalho   

Tabela 5 – Classificação trecho de rua do domicílio. Critério Brasil.  
Fonte: <http://www.abep.org/criterio-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2018 

A água de sua casa é proveniente de? Assinale 
com X 

Rede geral de distribuição   
Poço ou nascente   
Outro meio   

Tabela 6 – Origem da água usada no domicílio. Critério Brasil.  
Fonte: <http://www.abep.org/criterio-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2018 

Escolaridade da pessoa de referência em seu domicílio 
Assinale com 

X 
Analfabeto / Fundamental incompleto   
Fundamental I completo / Fundamental II incompleto   
Fundamental II completo / Médio incompleto   
Médio completo/ Superior incompleto   
Superior completo   

Tabela 7 – Escolaridade da pessoa de referência do domicílio. Critério Brasil.  
Fonte: <http://www.abep.org/criterio-brasil>. Acesso em: 28 abr. 2018 

1) Com que frequência você compra sapatos, bolsas e acessórios? 

(   ) Todo mês. 

(   ) Só quando tenho real necessidade.  

 

2) Quando compra, adquire quantos pares na mesma compra? 

(   ) 1. 

(   ) 2. 

(   ) 3 ou mais. 

 3) Quando você compra um sapato, já compra a bolsa para combinar? 

(   ) Sim, primordial. 
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(   ) Não, nem sempre. 

  

4) Avalie seu nível de concordância com as afirmações abaixo:  

AFIRMAÇÕES CT CP NC/ND DP DT 

"Sapato é a peça chave do meu look".           

"Cada sapato pede uma bolsa".           

"Só uso sapatos de acordo com meu estilo".           

Sendo: 

CT = Concordo Totalmente. 

CP = Concordo Parcialmente. 

NC/ND = Não concordo, nem discordo. 

DP = Discordo Parcialmente. 

DT = Discordo Totalmente. 

  

5) Assinale a alternativa que melhor lhe representa: 

(   ) "Acho importante investir em pares de sapato confortáveis, de boa qualidade e 

com alta durabilidade". 

(   ) "Não me importo com conforto e durabilidade, basta que o sapato seja de uma 

marca exclusiva". 

(   ) "Marcas exclusivas oferecem pares com mais personalidade, escolho a marca que 

confio".
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6) Escolha as duas marcas de sapatos mais relevantes em sua opinião: 

(   ) Capodarte. 

(   ) Santa Lolla. 

(   ) Arezzo. 

(   ) Corello. 

(   ) Outra______________ 

  

7) Acha os produtos da Arezzo caros? 

(   ) Sim 

(   ) Não  

  

8) Qual a característica que mais lhe chama atenção na marca Arezzo? 

(    ) Conforto 

(    ) Design diferenciado  

(    ) Variedade 

(    ) Durabilidade 

(    ) Preço 
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9) Qual você menos gosta? 

(    ) Conforto 

(    ) Design diferenciado  

(    ) Variedade 

(    ) Durabilidade 

(    ) Preço 

 

10) Indique quais seriam os fatores que você considera ao comprar um produto na 

Arezzo. 

(    ) Beleza.  

(    ) Status. 

(    ) Valores. 

(    ) Conforto. 

(    ) Durabilidade. 

 

11) O que você diria sobre a experiência de compra nas lojas físicas? 

(   ) certamente agradável. 

(   ) possivelmente é boa. 

(   ) não sei se me agrada. 

(   ) possivelmente não gosto. 

(   ) certamente é a melhor. 
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 12) E online? 

(   ) certamente agradável. 

(   ) possivelmente é boa. 

(   ) não sei se me agrada. 

(   ) possivelmente não gosto. 

(   ) certamente é a melhor. 

  

13) Você acompanha a Arezzo nas redes sociais? 

(   ) Sim 

(   ) Não (caso negativo, pule para a proxima pergunta) 

 

14) Caso positivo, em quais? Caso tenha necessidade, marque mais de uma opção: 

(   ) Instagram 

(   ) facebook 

(   ) Youtube 

(   ) Twitter 

(   ) Em todas  
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15) Nos últimos 6 meses, quantos sapatos da arezzo você comprou?  

(  ) Nenhum 

(  ) 1 

(  ) 2  

(  ) 3 

(  ) mais de três 
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APÊNDICE C – TABULAÇÃO E GRÁFICOS DA PESQUISA 

 

Critério Brasil 

TOTAL 
2700/70 

participantes 
TOTAL 

Valor final 
38,57  

Classe B131 

 

                                            

31 Com base na classificação do critério Brasil de 2017. Disponível em: <http://www.abep.org/criterio-
brasil>. Acesso em 28 abr. 2018. 
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1
53%

2
33%

3 ou 
mais

O consumidor adquire, em média, de um a dois 
sapatos na mesma compra

21

11

3817

12

112

3

4

1

4

2

"Sapato é a peça
chave do meu look"

"Cada sapato pede
uma bolsa"

"Só uso sapatos de
acordo com meu

estilo"

Avalie seu nível de concordância com as afirmações abaixo:

DT

DP

NC/ND

CP

CT
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74,40%

25,60%

0

Acho importante investir
em pares de sapato
confortáveis, de boa

qualidade e
com alta durabilidade

Marcas exclusivas
oferecem pares com mais
personalidade, escolho a

marca que confio

Não me importo com
conforto e durabilidade,

basta que o sapato seja de
uma marca exclusiva

Afirmações que definem os participantes da pesquisa:

Sendo: 

CT = Concordo Totalmente. 

CP = Concordo Parcialmente. 

NC/ND = Não concordo, nem discordo. 

DP = Discordo Parcialmente. 

DT = Discordo Totalmente. 
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9%

13%

15%

21%

42%

0% 20% 40% 60%

Outros

Corello

Capodarte

Santa Lolla

Arezzo

Marca favorita dos consumidores (Segmento: calçados 
femininos)

São caros
30%

Não são caros
70%

Pouco mais de 30% das pessoas acham que os produtos da 
Arezzo são caros 

Propícios a comprar ou já serem 
consumidores da marca Arezzo

Menor possibilidade de 
consumir Arezzo 9%

A maior parte dos participantes têm maior inclinação ou 
características do consumidor Arezzo
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20%

23%

34%

17%

3%

0% 20% 40%

Conforto

Design diferenciado

Durabilidade

Variedade

Preço

Durabilidade é a característica que mais chama atenção 
nos calçados Arezzo entre os participantes que pertencem 

ao target

6%

11%

6%

11%

65%

0% 20% 40% 60% 80%

Conforto

Design diferenciado

Durabilidade

Variedade

Preço

Preço é o quesito que menos chama atenção dos 
consumidores na compra de produtos Arezzo
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Boa 
37%

Agradável
32%

Melhor
15%

Não sei se 
agrada

8%

Não gosto
8%

Avaliação do ambiente de venda física é positiva para a marca
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APÊNDICE E - PONTUAÇÃO E ANÁLISE DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

(Fonte: Pesquisa realizada pela Agência Mob em Maio de 2018) 

CANDIDATOS Resultado geral
Melhores 

resultados
40 64
19 56
27 57
16 63
36 60
41 73
45 66
6 54

60 58
57 53
26 49
2 48
7 55

22 61
31 43
43 55
17 37
44 55
51 59
34 49
67 49
12 54
70 50
53 46
37 56
64 53
29 41
13 46
62 47
30 37
25 59
66 59
65 61
68 45
21 55
4 55

24 55
20 54
46 65
61 56
5 55

42 35
23 53
8 58

49 40
10 41
3 38

14 48
54 41
50 35
15 51
33 47
1 47

69 55
55 33
32 52
56 42
58 42
59 35
35 46
52 49
28 45
48 41
38 39
39 40
47 47
63 43
18 41
9 42

11 48
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 ANÁLISE por pontuação 

1 a 4 BASE GOOGLE FORMS 

5 

25,6% Acreditam que marcas exclusivas oferecem pares com mais personalidade; os outros 
74,4% acham importante investir em pares de sapato confortáveis, de boa qualidade e com 
alta durabilidade. Nenhuma deixa de se importar com a durabilidade e conforto em 
detrimento de uma marca. Dessa forma, a Arezzo e a comunicação deve ser embasadas em 
características semelhantes a essas. Que mostrem o benefício trazido pelo produto e não 
somente sua propiciação de status. 

6 
Dentre as marcas mencionadas na pesquisa, a Arezzo estava entre as preferidas de cerca 
de 42% dos entrevistados. As marcas menos mencionadas foram Capodarte e Corello. 

7 

Apenas cerca de 32,6% das pessoas acreditam que os produtos da Arezzo são caros. Sendo 
assim, a pesquisa mostra que a maior parte do público do target apresenta disposição à 
compra quanto à questão de valor monetário; talvez, numa situação de rejeição ou não 
aderência à marca/produto, outras características sejam levadas em conta. 

8 

34% do público da pesquisa que é parte do target afirma que a característica que mais chama 
atenção nos produtos Arezzo é a durabilidade. Seguido por 23,4% que acreditam ser o 
design diferenciado que traz relevância para os produtos da marca. Em contrapartida, 
apenas cerca de 3% dos entrevistados citou o conforto, isso traz o questionamento da 
imagem existente na relação custo x benefício da marca. Conforme dado anterior, mais de 
85% dos consumidores tendem e buscam investir em sapatos não só duráveis, porém 
também confortáveis. 

9 

Um dado interessante referente à questão 9 da pesquisa realizada mostrou que, apesar de 
maior parte dos entrevistados, num primeiro momento, não acharem os produtos da marca 
caros, entre 65,5% dos membros do target essa é a característica que menos os atrai, 
seguido por variedade e design (21,8%) 

10 

A beleza dos produtos Arezzo é mencionado como a característica mais considerada para 
que ocorra a compra segundo 39% do target. Seguido por conforto e durabilidade, com 23,4 
e 20,3% de relevância. Os valores dos produtos são os mais considerados por apenas 14,1% 
das pessoas - o que leva ao entendimento que as pessoas, muito provavelmente, adquiram 
Arezzo "sem pensar" no custo, ou seja, a necessidade de ter um produto belo e confortável 
sobressai os custos que possam existir para aquisição dos mesmo -, além disso, somente 
6,2% citaram o status proporcionado pela marca como fator decisivo para compra. 

11 

Quanto à experiencia de compra nas lojas físicas, os participantes da pesquisa que fazem 
parte do target afirmaram, em sua maioria que avaliariam como positiva (35,8% consideram 
boa, 32,7% como agradável e 15,6% a melhor possível), o que traz uma boa perspectiva em 
relação ao PDV; talvez seja uma fórmula a ser mantida. 

12 

No pdv online a avaliação também é positiva, com maior porcentagem de avaliação atribuído 
às características “agradável" e "bom" do ambiente de compra (31,7% em ambos). Contudo, 
obteve valor um pouco acima do para a opção "não sei se agrada" (que obteve porcentagem 
de 7,7% na questão do pdv físico, enquanto alcançou 17,8% nesta) o que pode levar a 
considerar o não-conhecimento do site por parte das pessoas; talvez seja interessante 
divulgar melhor a loja online da Arezzo. 

13 e 

14 

Apenas 33% dos entrevistados que se encaixam no público alvo acompanham a Arezzo nas 
redes sociais; e destes nenhum acompanha o YouTube e a maioria (88% que seguem) têm 
contato com a marca via Instagram. Facebook e Twitter apresentam números abaixo de 5%, 
revelando a necessidade de trabalhar melhor esses veículos sociais digitais, de forma a 
agregar mais valor à marca e aproximá-la dos consumidores. 

15 

GOOGLE FORMS + Dentre os entrevistados que se encaixam no target, 42,1% afirmam ter 
comprado três sapatos da Arezzo no último mês (pesquisa realizada em maio de 2018, 
consequentemente o mês anterior é abril; o efeito de sazonalidade mais próximo é o dias 
das mães); enquanto  56,16% disseram não ter adquirido sapatos da marca período.   
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APÊNDICE F – CÁLCULO DO MARKET SHARE 

 

Descoberta Faturamento Capodarte 

Em 2013 a Capodarte teve uma receita de 84 milhões de reais, nesse mesmo 

ano, segundo a Valor Econômico - que faz um estudo anual das 1000 maiores 

empresas do Brasil – a companhia Paquetá, dona da marca Capodarte, teve um lucro 

de R$1,88 bilhões.  

A Capodarte então representa 4,46% das vendas do grupo Paquetá. Enfim, o 

faturamento da Paquetá em 2017 foi de aproximadamente R$ 2,2 bilhões segundo a 

ABLAC, como representando uma média de 4,46% das vendas da Paquetá, estima-

se que a Capodarte teve média de crescimento de R$ 98,1 milhões.  

Faturamento Corello 

Para descobrir o faturamento da Corello foi feita uma projeção na qual dividiu-

se o faturamento da Arezzo pelo seu número de lojas (401, até então). Dessa forma, 

chegou-se à média de faturamento por unidade (loja) do setor. Posteriormente, este 

valor foi multiplicado pela quantidade de lojas da concorrente em questão (21 

unidades), resultando, assim, no valor de aproximadamente R$12,4 milhões de reais 

em faturamento para a mesma. 

Arezzo, concorrentes e Mercado de Sapatos Femininos 

O faturamento da Arezzo no ano de 2017 foi de R$236,6 milhões, 

representando 12% do market share; enquanto a Santa Lolla obteve R$ 198.1 

milhões, Capodarte (seguindo cálculo acima) teve em média R$ 98.1 milhões e 

Corello, com base na projeção feita, obteve R$12,4 milhões.  

Com faturamento de 236,6 milhões da Arezzo, que representa 12% do market 

share, subentende-se que o mercado teve faturamento de R$ 1.971.666.666,67.  

 


