


UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE CENTRO
DE COMUNICAÇÃO E LETRAS

Amanda Shimizu
Isabela Costa

Luiz Guilherme
Lucas Guerra
Sérgio Gomes

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Comunicação e Letras da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, como parte dos requisitos necessários à obtenção do
título de Bacharel em Publicidade e Propaganda, Linha de Formação em Criação, sob a
orientação do Professor Doutor Paulo Panontin.

Orientador: Paulo Panontin

22



REITOR DA UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Prof. Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos 

DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E LETRAS 
Prof. Dr. Rafael Fonseca Santos 

 
COORDENADORES DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Profª. Ms. Daniela Sacuchi Amereno – Coordenadora Prof. Ms. Fabio Pereira
Espíndola - Coordenador Adjunto 

 
COORDENADORA E PESQUISA 

Profª. Drª. Fernanda Nardy Bellicieri

33



Agradecimentos

Para a realização deste trabalho, contamos com a ajuda de diversas pessoas.

Agradecemos a todos que colaboraram para que o mesmo fosse concluído, nossa gratificação
principalmente aos professores que passaram por nós neste período acadêmico de 4 anos,
onde nos ensinaram além de apenas as matérias, também, como sermos bons profissionais.
Em especial, nosso orientador Paulo Panontin.

Nossa eterna gratidão a familiares e amigos, que nos apoiaram desde o começo dessa jornada
e estiveram ao nosso lado contribuindo para que fosse possível chegarmos até aqui.

Nossos agradecimentos também a todos que participaram das pesquisas para obtenção de
dados que foram imprescindíveis para nossa conclusão de curso.

44



Resumo

A NotCo é uma marca recente que oferece diversos produtos alimentícios de origem vegetal
que vem crescendo no Brasil e no mundo, porém, apesar de sua qualidade, a mesma ainda não
atingiu seu potencial mercadológico devido a utilização inefetiva do seu marketing.
Apesar do crescimento exponencial do mercado de produtos veganos nos últimos anos, a
marca apresenta baixo reconhecimento de seu público alvo, perdendo para outras marcas
mais estabelecidas apesar da qualidade e preço dos produtos serem muito semelhantes se
não melhores. 
O objetivo central do trabalho é abordar por meio de pesquisas quantitativas e análises da
perspectiva de marketing como a marca pode aproveitar do seu meio cada vez mais expansivo
para gerar maior número de vendas.
Sob essa perspectiva buscamos apresentar quais meios e métodos seriam possivelmente mais
efetivos para a NotCo finalmente atingir seu potencial.

Palavras-chave: Veganismo; NotCo; Marketing.
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Abstract

NotCo is a recent brand that offers many plant based food products that has been growing
both in Brazil and the world, but, even with it’s qualities, the brand still hasn’t been able to
achieve it’s marketing potential because of it’s ineffective use of it’s communication.
Although the vegan product market has been exponentially growing in the last years, the brand
presents low awareness in it’s target demographic, losing to other well established brands even
though the quality and price of the products is very similar if not better.
The central objective of this project is through quantitative surveys and marketing based
analysis addressing how the brand can utilize it’s ever growing means to generate a bigger
number of sales.
From this perspective we seek to present which means and methods would probably be more
effective for NotCo finally achieving it’s potential.

Keywords: Veganism; NotCo; Marketing
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Nesse projeto buscamos analisar pela perspectiva de marketing a marca NotCo e como seu

contexto no mercado crescente de produtos veganos demonstra um aproveitamento menor do

que o possível dentro do mesmo.

Por meio de pesquisas qualitativas procuramos demonstrar como a marca pode melhorar seu

awareness, mind-share e número de vendas mudando seu enfoque no meio publicitário

levando em conta tendências atuais do mercado brasileiro.

A questão a ser entendida e resolvida por meio desse documento é o porquê da marca NotCo,

apesar de estar em um mercado em crescimento, falha em aumentar sua base consumidora e

atingir seu público alvo com seu marketing atual.

Se faz necessária a análise do tema devido a cada vez maior adesão da população ao

movimento vegano e ao vegetarianismo, o mesmo é atualmente um fenômeno mundial que é

de extrema importância devido a sua relevância social.

Introdução
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2. BRIEFING
2.1 Empresa: Notco

2.1.1 Ramo de Atuação
Alimentos à base de plantas com sabor e textura idênticos aos de origem animal.

2.1.2 Breve Histórico
Uma empresa chilena de tecnologia de alimentos que produz alternativas à base de plantas

para produtos alimentícios de origem animal. A NotCo foi fundada em 2015 por Matias

Muchnick, Pablo Zamora e Karim Pichara e utiliza aprendizado de máquina para replicar

produtos lácteos em formas baseadas em plantas. Pichara foi o criador do algoritmo, enquanto

Zamora contribuiu com a ciência dos alimentos e Muchnick na administração de todo o

negócio. NotCo é a empresa de alimentos que mais cresce na América Latina. Utiliza

inteligência artificial, Giuseppe, que busca por listas de ingredientes vegetais para encontrar as

combinações ideais para recriar atributos específicos de alimentos. O objetivo é reproduzir

vários sabores, texturas e comportamentos culinários de alimentos.
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2.1.3 Missão, Visão e Valores
Missão: Deixar os animais de fora da cadeia de produção alimentar sem nunca, jamais,

comprometer o gosto.

Visão: Nós estamos aqui para mudar o dia a dia. Para todos. Em todo lugar. Uma deliciosa

mordida por vez.

Valores: “Acreditamos que as coisas podem ser feitas de maneira diferente. E é por isso que

reunimos um time que não cansa de perguntar “Why Not”. Uma junção de expertises, histórias

e talentos: tudo o que poderíamos sonhar.”

2. BRIEFING
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Filosofia e política empresarial
“Somos um grupo de pessoas com um objetivo

comum: reinventar a indústria de alimentos -

uma refeição deliciosa de cada vez. Estamos

aqui para mudar o dia a dia, para todos e em

qualquer lugar. Com nosso gênio em

inteligência artificial, Giuseppe, fomos capazes

de fazer a comida que gostamos de comer,

replicando produtos de origem animal, mas

usando plantas e vegetais, tornando-os ainda

mais ricos.”Na imagem temos os 3 fundadores da Notco: Karim Pichara, Matias Muchnik e Pablo Zamora.

2. BRIEFING
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2.1.4 Coleta de dados
Marca: NotCo

Razão social: Notco Brasil Distribuição e Comércio de Produtos Alimenticios Ltda.

CNPJ: 33.119.545/0001-70 - 33119545000170

Sede Chile
Logradouro: Avenida Quilin, 3550, S/N

Complemento: Region Metropolitana

Bairro: Macul

Município: Santiago

Estado: Región Metropolitana

Telefone: (11) 99230-4430

E-mail: financeiro.br@thenotcompany.com

Site: www.notco.com/

Porte: Sem Enquadramento

Número de funcionários: 201-500 funcionários

Sede Brasil
Logradouro: Avenida Cidade Jardim, 377

Complemento: Andar 3 Sala 1

Bairro: Itaim Bibi

CEP: 01453-900

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

2. BRIEFING
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NotBurguer: Um hambúrguer feito com ingredientes vegetais.

NotMilk: Uma bebida vegetal sem lactose e uma fonte de cálcio e vitaminas.

NotMayo: Uma maionese tradicional feita com ingredientes vegetais sem ovos, glúten,

lactose ou colesterol.

NotIceCream: Um sorvete cremoso feito com ingredientes vegetais.

NotChicken: Um frango à base de plantas.

2.1.5 Portfólio de Produtos
A Notco usa uma inteligência artificial para analisar estruturas moleculares para novas

combinações de ingredientes vegetais. Sua oferta de produtos inclui:

Notmilkinho Chocolate, Semi, Chocolate, Integral e Levíssimo.

Original, Alho, Azeitona Preta, Picante e Doypack.

Caramelo Salgado, Baunilha, Chocolate Chips, Café com Cacau, Morango com Creme de Avelã

e Doce de leite.

NotChicken para grelhar, NotChickenzitos, NotChicken Burger.

2. BRIEFING
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2.1.6 Serviços
A NotCo, tem como ideal servir seus produtos em todos tipos de comércio: desde a loja da

esquina ou restaurante, da família, até as grandes redes de supermercado. Para que você

possa levar os melhores produtos para sua mesa e, por esse motivo, seus produtos são

vendidos para qualquer tipo de comércio, independente de seu tamanho.

Para auxiliar no comércio, a NotCo providência além dos produtos da marca, posters, totens,

adesivos, barracas de mesa e outros diversos itens para auxiliar na decoração do seu negócio.

Além disso, para negócios que vendem NotProducts, a empresa providencia um serviço de

localização em seu site para que possíveis compradores possam encontrar com maior

facilidade lojas que vendem seus produtos.

Por fim, para restaurantes que gostariam de utilizar os produtos da marca, a NotCo oferece um

guia para que seus produtos sejam melhores utilizados, ensinando receitas e as melhores

maneiras de cozinhar com NotProducts.

2. BRIEFING
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2.2 Marketing Mix
2.2.1 Nome e descrição do produto/serviço

NotCo – Alimentos à base de plantas com sabor melhor que os de

origem animal. 

O consumidor compra os produtos da Notco por querer ajudar o planeta,

por conta dos produtos serem 100% à base de plantas, não tendo base

de animais. O consumidor da marca pode ser vegetariano ou vegano e

por conta disso consumir os produtos da marca, e também temos como

consumidor os que querem ter maior qualidade em seus alimentos, e

assim uma vida mais saudável. Portanto, o consumidor da marca se

preocupa com o meio ambiente e acredita em um mundo melhor e tenta

consumir somente marcas sustentáveis, cruelty free e sem base animal.

E ele consome a marca por querer uma vida mais saudável e ainda

conseguir ajudar o planeta, e acreditam que assim podem mudar o

mundo, fazer a diferença aos poucos, salvando o planeta com pequenas

atitudes do dia a dia.

2. BRIEFING
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2.2.2 Market Share
É previsto que o leite vegetal NotMilk, chegue a 50% do Market Share nos Estados Unidos em

até os próximos 10 anos. No Chile, após 8 meses do lançamento da maionese NotMayo chegou

a 8% do Market Share. No ano de 2020, na Argentina, o NotBurguer chegou a 50% do mercado

de hambúrgueres incluindo os de carne animal.

Embalagem de Notburger de 200g.

2.2.3 Embalagens
A empresa tem critério rigoroso com as embalagens, sempre

visando a sustentabilidade, meio ambiente e não agressão aos

animais e à natureza. Com os mesmos critérios de sustentabilidade

temos o Notburger 200g por ser a quantidade ideal para 1 ou 2

hambúrgueres com muito sabor.

2. BRIEFING
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2.2.3 Embalagens
Já o Notmilk, possui dois tamanhos diferentes de 200ml e de 1L.

No tamanho de 200ml temos o sabor Chocolate. E no tamanho

de 1L temos os sabores Levíssimo, Integral, Semi e Chocolate.

Notmilkinho e Notmilk

Embalagens de Notmilk Semi, Integral, Levíssimo e Chocolate de 1L Embalagem Notmilkinho Chocolate 200ml.

NotChicken

Embalages NotChicken para grelhar 180g,

NotChickenBurger 200g e NotChickenzitos.

2. BRIEFING
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2.2.3 Embalagens
NotMayo

Embalagens de NotMayo Original e Alho 350g, Azeitona Preta e Picante 335g. Embalagem NotMayo Doypack Receitas 400g.

NotIceCream

Embalagens NotIceCream 473ml nos sabores Caramelo Salgado, Baunilha, Chocolate Chips,

Café com Cacau, Morango com creme de Avelã e Doce de leite.

Embalagens NotIceCream 100ml nos sabores

Caramelo Salgado, Chocolate Chips e Café com Cacau.

2. BRIEFING
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Notburger 200g - R$17,99

Notmilkinho Chocolate 200ml - R$4,49

Notmilk 1L (Integral e Semidesnatado) - R$14,99

Notmilk 1L (Chocolate) - R$16,99

Notmayo 350g (Original e Alho) - R$11,99

Notmayo 335g (Azeitona Preta e Picante) - R$11,99

Noticecream 120ml (Café com cacau, Caramelo Salgado, Cocada Cremosa e Chocolate Chips) - R$13,99

Noticecream 473ml (Café com cacau, Caramelo Salgado, Cocada Cremosa e Chocolate Chips) - R$34,99

2.2.4 Preço
Site Notco

Notburger 200g - R$19,05

Notmilk 1L (Integral e Semidesnatado) - R$15,03

Notmayo 350g Alho - R$13,91

Notmayo 350g Original - R$12,68

Notmayo 335g (Azeitona Preta e Picante) - R$13,91

Noticecream 473ml (Cocada Cremosa, Caramelo Salgado e Baunilha) - R$31,52

NotChicken Burger 200g - R$21,90

NotChickenzitos 250g - R$21,99

Empório Quatro Estrelas

2. BRIEFING
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Notburger 200g - R$21,90

Notmilk 1L (Integral, Chocolate e Semidesnatado) - R$22,90

Notmayo 350g (Original e Alho) - R$17,90

Noticecream 473ml (Cocada Cremosa, Caramelo Salgado e Baunilha) - R$39,90

2.2.4 Preço
Veg In

Notburger 200g - R$18,90

Notmayo 350g Original - R$12,99

Noticecream 120ml Chocolate Chips - R$15,49

Noticecream 120ml (Cocada Cremosa, Café com Cacau e Caramelo Salgado) - R$15,99

Noticecream 473ml Baunilha - R$35,99

Noticecream 473ml (Cocada Cremosa, Café com Cacau e Caramelo Salgado) - R$39,99

NotChicken Burger180g - R$16,49

NotChickenzitos 250g - R$22,99

Pão de Açúcar

2. BRIEFING
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Produto Marca Preço médio
Variedade -

Sabores

Variedade -

Tamanho

Leite vegetal Notco
R$14,99 a

R$22,90

Integral,

Semidesnat

ado,

Levíssimo e

Chocolate

200ml, 1L

Maionese

vegetal
Notco

R$11,99 a

R$17,90

Original,

Alho, Picante

e Azeitona

Preta

335g, 350g

Hambúrguer

vegetal
Notco

R$17,99 a

R$21,90
Tradicional 200g

Sorvete Notco
R$13,99 a

R$39,99

Cocada

Cremosa,

Café com

Cacau,

Chocolate

Chips e

Caramelo

Salgado

120ml, 473ml

Notburger 200g varia de R$17,99 a R$21,90

Notmilk 1L varia de R$14,99 a R$22,90

Notmayo 335g varia de R$11,99 a R$17,90

Notmayo 350g varia de R$11,99 a R$17,90

Noticecream 120ml varia de R$13,99 a R$15,99

Noticecream 473ml varia de R$31,52 a R$39,99

2.2.4 Preço
Conclusão
Podemos concluir que entre os canais de venda

analisados (Site NotCo, Empório Quatro Estrelas,

Veg In e Pão de Açúcar), os produtos NotMilk,

NotBurger e NotMayo são os que mais

apresentam uma variação de preço:

2. BRIEFING
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2.2.5 Praças e canais de distribuição

A marca tem como canal de distribuição do fornecedor direto para o consumidor e do

fornecedor pro varejista e depois pro consumidor. Conclui-se que a marca tem força o bastante

para vender direto para o consumidor e também, para o varejista que vende para consumidor,

onde tem maior força por ter um intermediador e poder estar em diversos supermercados,

hipermercados e até pequenos comércios locais.

A marca está presente em grandes supermercados e hipermercados como Carrefour, Pão de

Açúcar, Sam’s Club, St Marche, portanto, tem força para poder vender em grandes

quantidades para esses grandes varejistas e aumentar sua venda em grande escala. Além

disso, pessoas que não conhecem a marca passam a conhecê-la no momento que estão no

mercado e se deparam com a marca distinta das que sempre compra, podendo se interessar

pelo produto, e se identificar com a marca por conta do que ela prega.

2. BRIEFING
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2.2.5 Praças e canais de distribuição
A marca está presente em lojas de produtos naturais e saudáveis, que atualmente vem

aumentando o número de lojas como Mundo Verde, porque cada vez mais pessoas se

identificam com o ideal dos vegetarianos e veganos, e também por mais pessoas estarem

procurando uma vida mais saudável e com maior qualidade, e consumindo esses produtos, ela

poderá ter. Portanto, lidamos com uma tendência que tende a crescer muito mais nos próximos

anos. Também é possível encontra-lá em mercados de grande a pequeno porte, onde o

consumidor também poderá captar novos consumidores e gerar certa fidelidade à marca

quando comprado uma única vez.

E por último, a marca está presente no E-Commerce próprio, onde vende os produtos com

menor preço comparado aos varejistas por ser direto da empresa para o consumidor, o

consumidor poderá comprar em algum supermercado e começar a comprar diretamente no

site ao conhecer a marca, além de poder apresentar a marca a outras pessoas. Uma vez

conhecida e consumida, ela poderá estar presente na casa de muitos consumidores que serão

fiéis à marca por se identificarem com os ideais da marca que são tão presentes.

2. BRIEFING
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2.2.5 Praças e canais de distribuição
PDV
Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, St Marche, Sam's Club, lojas de alimentos naturais/saudáveis

(como por exemplo, Mundo Verde), mercados de grande a pequeno porte, e-commerce.

Produto Notbuger 200g em expositor em supermercado.

Filiais: Chile, Argentina, Brasil e EUA.

2. BRIEFING
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2.2.6 Histórico de Comunicação

Imagens de comunicação da marca diante aos concorrentes, mostrando sua identidade.

2. BRIEFING
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2.2.6 Histórico de Comunicação

Uma das estratégias da marca é disponibilizar material de ponto de venda, dicas de como

preparar seus produtos no caso de restaurantes e a localização da loja que revende seus

produtos no site da empresa, podendo mostrar que naquele lugar, são vendidos os produtos da

marca ou utilizam os produtos como ingredientes. Além disso, a marca se dispõe a fazer

negócios desde pequenos comércios, até grandes supermercados e hipermercados, o que

mostra a proximidade da marca com os pontos de venda de seus produtos.

A NotCo também se destaca por seu posicionamento jovial e convidativo, sempre tentando

atrair novos adeptos aos seus produtos com sua promessa de sabor idêntico a suas

contrapartes não veganas.

2. BRIEFING
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2.2.7 Mind Share
Não se trata de pesquisa amostral.

2.3 Verba
A empresa está valendo cerca de US $250 milhões. Em julho de 2021, a NotCo recebeu um

aporte de US $235 milhões.

Investimento em Marketing e Comunicação: Dados não disponíveis.

Como já percebido também, a marca faz suas peças com cores vibrantes e contrastantes,

utilizando uma paleta de cores marcantes como: roxo, rosa, azul, amarelo, branco e preto.

Sempre chamando a atenção do possível consumidor com textos objetivos, letra em caixa

grande e fonte sem serifa. O texto das peças mostrando as qualidades dos produtos, e claro,

sempre ressaltando que são todos a base de planta com o mesmo sabor de produtos à base

animal, ou até melhores, além de serem produtos mais saudáveis e sustentáveis que os de

base animal.

2.2.6 Histórico de Comunicação
2. BRIEFING
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Tamanho do mercado

Distribuição geográfica 

3.1 Levantamento de dados de mercado
COLETA DE DADOS MERCADO 

Em 2020, o consumo de alimentos veganos subiram 21% e a previsão é que esse mercado

chegará a US $74,2 bilhões até 2027.

Atualmente no Brasil 14% da população se declara vegetariana, cerca de 29,2 milhões de

pessoas, sendo que nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro

esse percentual sobe para 16% apresentando sendo essas as regiões, juntamente com o

distrito federal, que mais consomem produtos veganos. Os dados mostram um crescimento de

75% comparado ao ano de 2013. O Brasil também se destaca por ser o país na América Latina

que tem a população que mais se interessa por alimentos vegetais e mais saudáveis, com

cerca de 90% da sua população se declarando interessada nesse tipo de alimento.

3. MERCADO
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Influências regionais, sazonais, demográficas

       3.1 Levantamento de dados de mercado
COLETA DE DADOS MERCADO 

Influências que podem ser das maiores regiões do Brasil pois são onde o consumo desses produtos é

maior, por conta do maior poder aquisitivo dos consumidores que consomem as marcas de produtos

veganos e vegetarianos, que não agridem os animais e o meio ambiente, que se preocupam com um

mundo mais sustentável.

Vão ocorrer influências vindas de amigos e familiares também que consomem os produtos da

marca, além de influenciadores digitais que fazem gerar uma certa curiosidade vinda pelo possível

consumidor, de querer experimentar os produtos para saber se realmente tem o sabor idêntico ou

até melhor dos de origem animal.

Nos dias atuais, os jovens têm se conscientizado cada vez mais e começando cada vez mais cedo a

adotar uma vida mais saudável e querendo ajudar mais o meio ambiente, consumindo apenas

marcas que não agridem aos animais e ao meio ambiente, tentando assim ajudar o mundo a ser

melhor. E assim ele pode também influenciar muitas pessoas a aderirem uma vida com esses ideais.

É um mercado que tende a crescer muito nos próximos anos justamente por cada vez mais pessoas

quererem um mundo mais sustentável, além de contribuir também para a saúde do mesmo.

3. MERCADO
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Market Share dos produtos/serviços no total de mercado

3.1 Levantamento de dados de mercado
COLETA DE DADOS MERCADO 

Em 2020 a NotMayo já tem 10% do market share chileno e nos Estados Unidos planeja-se que o

NotMilk chegue a 50% do market share nos próximos 10 anos comparados aos atuais 14%,

além disso na Argentina e no Brasil o NotBurguer tem 5% do mercado de hambúrgueres

veganos e 2% do mercado de hambúrgueres na América latina. A marca está presente em

mais de 6000 pontos de venda no mundo, sendo 1000 deles somente no Brasil. Devido a

recente parceria da NotCo com o Pão de Açúcar e o plano de investir pesado em marketing e

na criação de novas parcerias com redes de supermercados e fast-foods no Brasil, o market

share da empresa deve crescer exponencialmente nos próximos anos. Porém como a empresa

não divulga nada dos seus faturamentos é difícil poder calcular concretamente o market share

atual da marca no Brasil.

3. MERCADO
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3.1 Concorrência
De acordo com Kotler e Keller (2006), “a concorrência inclui todas as ofertas e os substitutos

rivais, reais e potenciais que um comprador possa considerar [...]”.

Para o estudo das marcas concorrentes, iremos fazer a análise do principal concorrente de

cada segmento de produto do nicho de alimentos veganos.

3. MERCADO

3.2.1 Histórico de Atuação e Comunicação.

Comunicação Leite Silk

 Leite Vegetal Silk

White Waves foi fundada em 1977, inicialmente

focada em produtos à base de tofu e soja. Em

2017, foi comprada pela Danone e em 2018, foi

lançado no Brasil o leite à base de vegetais Silk.
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3.2.1 Histórico de Atuação e Comunicação.
3. MERCADO

Comunicação Maionese NoMoo

Hambúrguer Vegano Fazenda

Futuro

Criada em 2019, primeira foodtech

brasileira a criar carne à base de

plantas com a mesma textura e

gosto.
Comunicação Hambúrguer Fazenda Futuro

Sorvete Vegano Yamo

É a primeira startup de sorvetes

do Brasil. A ideia surgiu em 2019,

mas as vendas começaram em

2020.

Comunicação Sorvete Yamo

Maionese Vegana NoMoo

Criada em 2016, produtos à base de

castanha de caju.
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3.2.2 Market e Mind Share
3. MERCADO

Leite Vegetal: Natuterra, Vida Veg, Nuts, Silk, Ades

Maionese Vegana: Vcon, 100 Foods, NoMoo

Hambúrguer Vegano: Verdali, 100 Foods, Mr. Veggy, Fazend Futuro

Sorvete Vegano: Yam, Yamo, Lowko

Essas informações não estão disponíveis.

3.2.3 Marketing Mix
Concorrência Direta
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3.2.2 Market e Mind Share
3. MERCADO

Produto Marca Preço médio Variedade - Sabores Variedade - Tamanho

Leite vegetal

Natuterra

Vida Veg

Nuts

Silk

Ades

9,50 a 24,50

9,80 a 23,90

5,79 a 24,99

8,79 a 18,36

1,99 a 25,76

amêndoa, aveia, coco e aveia, capuccino, chocolate, sem açúcar

coco, castanha, amêndoas

amêndoa, zero açúcar, coco

amêndoa, castanha de caju, coco, sem açúcar, amêndoa e cacau

soja, coco, laranja, maçã, morango, uva, amêndoa, pêssego, abacaxi

1L

700ml a 1L

1L

500ml, 1L

200ml, 1L

Maionese

vegetal

Vcon

100foods

No moo

9,90 a 16,20

11,99 a 25,28

14,90 a 18,90

tradicional, azeitonas pretas, tártaro, salsa e alho, cúrcuma, gengibre, grill

tradicional, óleo de abacate, trufada, apimentada, sem glúten, alho

tradicional

250g

200g, 350g

380g

Hambúrguer

vegetal

100foods

Mr. Veggy

Fazenda futuro

Verdali

19,99 a 26,99

2,50 a 35,40

10,99 a 29,59

9,99 a 18,99

mini crispy, crispy chicken, tradicional

tradicional, churrasco, quinua, gão de bico, legumes, lentilha

carne, tiras de frango, defumado

frango, steak, tradicional

226g

67g, 360g, 400g

230g, 336g, 460g

230g

Sorvete

Yam

Yamo

Lowko

22,90 a 23,99

16,90 a 39,90

11,60 a 35,90

baunilha, chocolate

pistache, chocolate, paçoquinha, açaí com banana, maracujá, abacate, coco, banana com

chocolate, frutas vermelhas

banana com creme de avelã, pistache, morango, baunilha, choco chips, cocada

120ml, 473ml

Concorrentes diretos
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3.2.2 Market e Mind Share
3. MERCADO

Concorrentes diretos

Leite Vegetal

Embalagens leites vegetais das concorrências: Natuterra, Vida Veg, Nuts, Silk e Ades.

Maionese Vegetal

Embalagens de maioneses vegetais das concorrências: Vcon, 100foods e No Moo.

Hamburguer Vegetal

Embalagens hambúrgueres veganos das concorrências: 100foods, Mr. Veggy, Fazenda Futuro e Verdali.
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3.2.2 Market e Mind Share
3. MERCADO

Concorrentes diretos

Sorvete Vegetal

Embalagens sorvetes veganos das concorrências: Yam, Yamo e Lowko.

Marcas com linhas vegetarianas

Concorrência Indireta

Leite: Paulista, Shefa, Italac, Piracanjuba, Qualitá

Maionese: Hellmann’s, Heinz, Hemmer, Soya, Arisco

Hamburguer: Sadia, Seara, Perdigão, Swift

Sorvete: Kibon, Nestlé, Lacta, Garoto

Embalagens sorvetes veganos das concorrências Indiretas: Kibon, Sadia, Hellmann's e Shefa.
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3.3 Consumidor atual indicado pela empresa
3. MERCADO

Perfil geral

Perfil psicográfico

Perfil socioeconômico e profissional

COLETA DE DADOS CONSUMIDOR ATUAL 

Homens e Mulheres jovens, em sua maioria veganos e vegetarianos, pessoas com algum tipo

de restrição alimentar como por exemplo, intolerantes à lactose, e pessoas que procuram

consumo de alimentos que, mesmo industrializados, sejam mais sustentáveis e saudáveis.

Pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável e consciente, evitam ou não consomem

nenhum tipo de carne e outros alimentos derivados de animais, gostam de coisas mais naturais

e de passar o tempo na natureza, viajam para praias e campos, ativistas de outras causas

sociais e bandeiras.

Jovens entre 20-30 anos, com renda pessoal acima de R$1.500,00, classe média a classe alta,

universitários, profissionais assalariados ou autônomos.
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3.3 Consumidor atual indicado pela empresa
3. MERCADO

Hábitos e atitudes

Influências ambientais e culturais

Quem decide a compra, como decide quem compra e quem consome o produto ou serviço

COLETA DE DADOS CONSUMIDOR ATUAL 

Hábitos de consumir produtos que são mais sustentáveis, que não agridem o meio ambiente e

os animais, gostam de praticar esportes, de sair com os amigos e família.

Crença que produtos veganos não são nutritivos ou não têm a mesma qualidade que produtos

de origem animal, hábitos da cultura do consumo de alimentos de origem animal, estilo de vida

saudável e sustentável, popularização de dietas.

Após toda análise feita podemos concluir que o decisor é quem efetua, faz a compra pois é ele

quem tem a decisão final para de fato comprar os produtos. 
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3.3 Consumidor atual indicado pela empresa
3. MERCADO

Frequência de compra e condições de uso do produto ou serviço

Expectativas em relação ao produto/serviço. 

Outros públicos envolvidos no processo mercadológico

COLETA DE DADOS CONSUMIDOR ATUAL 

Alta frequência, pois são produtos de consumo recorrente do dia a dia, como leite, maionese e

outros produtos.

Os consumidores ao comprarem os produtos se preocupam com o ambiente e agropecuária,

agregando assim uma imagem de altruísmo e sustentabilidade.

Profissionais da saúde, que fazem indicação de produtos adequados às necessidades dos

pacientes. Influenciadores (espontâneos ou patrocinados pela marca), que mostram a

qualidade e benefícios dos produtos. Pessoas do convívio que possam a vir indicar a marca.

4040



4.1 Econômico 
4. MACROAMBIENTE

A taxa de desemprego no Brasil está em cerca de 14,1% no 2º semestre de 2021, o que equivale a cerca de 14

milhões de brasileiros.

A inflação acelerou de 0,89% em agosto para 1,14% em setembro, o que gerou alto aumento no gás e na

gasolina, e que tende a aumentar ainda mais nos próximos meses.

A taxa de juros se mostra atualmente em 6,25%, sofrendo aumento de 1%.

Dólar alto pode influenciar indiretamente o setor econômico da empresa, por conta da compra dos produtos

que podem ou não vir de outros lugares.

A secretaria de Política Econômica (SPE) do ministério da Economia, prevê o aumento Produto Interno Bruto

(PIB) em 5,3% para 2021 e em 2,5% para 2022

O Banco Central divulgou uma nova projeção para o crescimento da economia, com o resultado praticamente

estável do PIB, passando de 4,6% para 4,7% de aumento.

Banco Mundial eleva previsão de crescimento do Brasil em 2021 para 5,3%

O consumidor brasileiro paga uma taxa de 22,5% de tributos em alimentos. Sendo elas O PIS (Programa de

Integração Social), a Cofins (Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social), o ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias), o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), a contribuição previdenciária, o

imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro incidem nas várias etapas de produção do alimento.

Espera-se que as alternativas à carne continuem a crescer: o mercado para substitutos de carne foi estimado

em US $4,63 bilhões em 2018 e estima-se que atinja US $6,43 bilhões até 2023, de acordo com uma pesquisa

recente.
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4.2 Sócio-cultural 
4. MACROAMBIENTE

Cultura e tradições: O veganismo é uma cultura que prega que todos os animais, racionais

ou não, possuem os mesmos direitos de viver, e com isso, encontram em nossos produtos,

alternativas saudáveis para se alimentarem sem ferir seus costumes culturais.

A religião pode afetar o modo como cada consumidor pensa no sentido de consumir

alimentos de origem animal ou não, portanto pode influenciar diretamente na escolha dos

produtos consumidos.

A questão da escolaridade e educação podem influenciar diretamente na escolha dos

consumidores, quem tem menos escolaridade não vai pensar em comprar produtos sem

origemanimal, agora o consumidor com maior escolaridade e educação entenderá melhor

sobre por conta de sua formação e poderá optar por consumir os produtos da marca. Esse

consumidor poderá consumir e fiscalizar embalagens e rótulos de plástico, a proposta

determina ainda que cabe à Anvisa controlar e fiscalizar o uso excessivo e desnecessário

de plásticos polímeros descartáveis nas embalagens e rótulos. O que influencia

diretamente nossa empresa, pois a embalagem do produto “Not Mayo” é feita de plástico.
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4.3 Tecnológico 
4. MACROAMBIENTE

O setor agrícola está em um constante crescimento sustentável e recebendo inúmeros

investimentos, o termo Agricultura Digital e os resultados desses investimentos trazem

novas tecnologias ao ramo, como por exemplo plantadeiras e colheitadeiras com

ferramentas digitais integradas, sistemas de monitoramento de lavouras, soluções de GPS

e imagens de satélite e entre outras.

Com a confirmação da chegada da nova tecnologia de internet móvel 5G no Brasil em

2022, o mercado de E-commerce será impactado diretamente gerando novas

oportunidades.

A engenharia de alimentos é um ramo importante para qualquer processo de produção de

alimentos, porém com novas tecnologias como nossa inteligência artificial Giuseppe, a

longo termo menos engenheiros serão necessários no ramo e sim mais programadores

para a criação de novas tecnologias. 

A cada ano que passa novas tecnologias para o mercado de substitutos da carne

aparecem e evoluem, o que faz com que cada vez fiquem melhores e mais perto do sabor

dos produtos de base animal.

.
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4.4 Natural 
4. MACROAMBIENTE

Aspectos ambientais: Nossos consumidores prezam pelo meio ambiente de uma forma

geral. Nossos produtos são produzidos de uma forma onde conseguimos diminuir os

impactos ambientais em relação aos métodos convencionais utilizados por outras

empresas na indústria de alimentos.

Nós prezamos pelo meio ambiente como um todo, seja pela vida animal quanto pela

natureza.

Aspectos de saúde pública: Temos como objetivo preservar a vida como um todo, seja ela

humana ou animal. 

Nossos produtos são formulados com a iniciativa de melhorar a saúde de nossos clientes,

por meio de opções saudáveis, livres de químicas prejudiciais e nocivas para a saúde, sem

agredir o meio ambiente e preservar a vida animal.
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4.5 Demográfico
4. MACROAMBIENTE

Na questão demográfica do Brasil é importante notar que na sua população de 212,6 milhões

existe uma desigualdade em sua distribuição populacional, havendo extrema concentração

nas áreas litorâneas do país, sendo a maior delas na região do Sudeste fato de que se torna de

extrema importância ao analisar qualquer inserção mercadológica no país.

Seus estados mais populosos são São Paulo com 46 milhões de habitantes, Minas Gerais com

21 milhões, Rio de Janeiro com 17 milhões e a Bahia com 14,9 milhões de pessoas.

Quanto a raça da população o IBGE estima que 42,7% da população se considera branca,

enquanto a maioria se considera parda sendo estimados em 46,8%, quanto aos negros

apenas 9,4% se identificam com essa raça, por fim com menor expressão estão os indígenas e

os amarelos que representam apenas cerca de 1% cada.

Quanto à ocupação, atualmente, são 87,8 milhões de brasileiros empregados no segundo

semestre de 2021 sendo que com o advento da pandemia foi possível observar um grande

aumento no trabalho por conta próprio e no emprego sem carteira assinada, vale notar que

esse número representa somente 49% da população em ideia de trabalho, algo muito

importante quando se considera o preço alto dos produtos veganos.
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4.5 Demográfico
4. MACROAMBIENTE

Atualmente no Brasil 14% da população se declara vegetariana, cerca de 29,2 milhões de

pessoas, sendo que nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de

Janeiro esse percentual sobe para 16%, sendo essas as regiões, juntamente com o distrito

federal, as que mais consomem produtos veganos.

Os dados mostram um crescimento de 75% comparado ao ano de 2013.

O Brasil também se destaca por ser o país na América Latina que tem a população que

mais se interessa por alimentos vegetais e mais saudades, com cerca de 90% da sua

população se declarando interessada nesse tipo de alimento.

Podemos concluir então que devido a distribuição de renda e população entre as regiões

do Brasil a melhor praça para qualquer produto vegano seria no Sudeste, devido aos

custos mais altos dos produtos e da maior concentração de veganos nesta região, vale

notar também que é a região mais populosa do Brasil o que gera mais um atrativo para

essa parte do país.
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5.1 Problema de pesquisa
5. PESQUISA DE MERCADO

Primário

Secundário

Por que nem todo vegano/vegetariano consome os produtos da NotCo?

5.2 Objetivos primários e secundários

Entender quais os motivos específicos que não levam o consumidor vegano e vegetariano a

conhecer e ter uma relação de consumo com a marca NotCo.   

-Averiguar qual é o nível de Mind Share e Awareness da marca perante o seu consumidor alvo.

-Verificar se o consumidor tem conhecimento sobre o diferencial de sabor mais fiel à refeição

não vegana dos produtos da NotCo.

-Entender como a comunicação da NotCo está impactando o público-alvo com relação ao

entendimento da comida vegana.
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5.3 Hipóteses
5. PESQUISA DE MERCADO

-A marca é muito recente, não passa confiabilidade ainda.

-A comunicação não está alcançando resultados junto a seu público-alvo.

-Os consumidores veganos não conhecem a marca NotCo.

-O consumidor considera a marca NotCo com preço elevado.

-Optam pela compra de produtos concorrentes.

-Não se identificam com a marca.

5.4 Tipo de Pesquisa
Utilizaremos a pesquisa Exploratória por ser condizente com o objetivo de nossa pesquisa. Por

querermos extrair delas ideias e hipóteses sobre nossa marca e produtos.

5.5 Metodologia de Pesquisa
Utilizaremos a pesquisa Quantitativa por querermos resultados quantitativos.

5.6 Método de Coleta de Dados
Digital

5.7 Amostragem
217 amostras
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5.8 Formulário de Coleta de Dados
5. PESQUISA DE MERCADO

Idade1.

-Menor que 18 anos

-Entre 18 e 25 anos

-Entre 26 anos e 35 anos

-Acima de 36 anos

2. Gênero

-Feminino

-Masculino

-Prefiro não identificar

3. Reside em qual região?

-Norte

-Nordeste

-Sul

-Sudeste

-Centro-oeste

-Fora do Brasil

4. Faixa de renda

-Até R$1.500

-Entre R$1.500 - R$3.000

-Entre R$3.000 - R$ 6.000

-Entre R$ 6.000 - R$10.000

-Acima de R$10.000

5. Você se considera:

-Vegetariano

-Vegano

-Onívoro

-Outros__________

6. Você se recorda de alguma marca

de produtos veganos?

-Não me recordo de nenhuma

-Sim

-Caso sim, qual?

___________________

7. Caso não tenha citado, você

conhece a marca NotCo?

-Sim

-Não

8. Você consome NotCo?

-Sim

-Não

9. Com qual frequência você consome os

produtos da NotCo?

-Diariamente

-Ao menos uma vez na semana

-Ao menos uma vez no mês

-Em um intervalo maior que um mês

-Não consumo 4949



5.8 Formulário de Coleta de Dados
5. PESQUISA DE MERCADO

10. Caso não consuma, qual seria o motivo?

-Eu consumo

-Não conheço a marca

-Não encontro o produto

-Preço alto

-Compro outras marcas desse setor

-Caso consuma produtos veganos de outras marcas, quais seriam elas? ________________

11. Caso nunca tenha consumido, você teria vontade de experimentar algum produto da marca?

- Sim

- Não

12. Você já viu algum produto da NotCo a venda?

-Sim

-Não

-Caso já tenha visto, poderia nos informar onde foi?______________
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5.8 Formulário de Coleta de Dados
5. PESQUISA DE MERCADO

13. Já viu alguma propaganda ou publicidade da marca?

-Sim

-Não

-Não me recordo

14. Acha a comunicação da marca atrativa?

- Sim

- Não
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5.8 Formulário de Coleta de Dados
5. PESQUISA DE MERCADO

CÁLCULO AMOSTRAL

Neste trabalho, foi utilizado como base a fórmula do Cálculo de Galley para o calcular a coleta

de dados da pesquisa. Conforme fórmula abaixo:

Ϭp = √p.q  . Z

            n

Ϭp = 7,5% (erro amostral)

 Z= 96% (margem de segurança)

√p.q= 100%

n= 196 (número de amostras)
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5.9 Infográfico
5. PESQUISA DE MERCADO

RELATÓRIO CONSLUSIVO

A pesquisa buscou atingir o público-alvo principal – pessoas

que não consomem alimentos de origem animal, entre 20-30

anos, tanto homens quanto mulheres. No entanto, obtivemos o

resultado de que 41,9% possuem entre 18 e 25 anos e 32,7%

acima de 36 anos de idade, 71% são do sexo feminino, 78,8%

residem na região Sudeste do Brasil, 29,5% com a renda

mensal entre R$1.500 e 3.000 e 25,3% entre R$3.000 e 6.000,

em relação aos hábitos alimentares: 34,8% são vegetarianos,

23,7% veganos (totalizando 58,5% do nosso público-alvo), 2,9%

de ovolactovegetarianos e a soma de 39% entre os que

consomem carne e outros produtos de origem animal. Com

relação ao mercado, 48,4% não se recordava de marcas

veganas, sendo que 58,5% da amostra consome produtos

desse nicho já que são veganos/vegetarianos. 
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5.9 Infográfico
5. PESQUISA DE MERCADO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Na questão solicitando para citarem alguma marca vegana, somente 24,7% citaram a NotCo, o

restante citou concorrentes como: Sora (15,2%), Fazenda do Futuro (33,3%), Goshen (14,2%),

Superbom (12,3%), entre outras marcas de alimentos e inclusive marcas de cosméticos.

Segundo os dados, 55,8% ainda não conheciam a marca NotCo e apenas 17,1% consumiam

NotCo. O motivo disso, além dos que não consumiam por não ter conhecimento sobre a marca,

foi que 13,4% não encontraram os produtos a venda, 21,2% acham o valor alto e 10,6% já

consomem alimentos de outras marcas – dentre elas, marcas não veganas como Seara e

Sadia mas que possuem linha vegana; e também, pessoas que preferem produtos naturais e

não consomem industrializados. Ainda assim, 84,4% afirmaram que gostariam de experimentar

algum dos produtos da marca.

Analisando as questões sobre PDV, 59,9% disseram nunca ter visto produtos NotCo a venda e

entre os 40,1% que viram, informaram que encontraram em mercados como: Pão de Açúcar,

Sam’s Club, Carrefour, St Marché; e-commerce, mercados locais, lojas de conveniência e de

produtos naturais.

5454



5.9 Infográfico
5. PESQUISA DE MERCADO

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Sobre a comunicação da marca, 47,5% nunca viram nenhuma publicidade da marca, 33,2%

não se recordou se já foi visto e apenas 23,5% disseram que viu. Quando mostrada a imagem

de uma peça da marca, 79,7% afirmaram que achou a comunicação da marca atrativa (20,7%

negaram).

Pode-se concluir que, dentre a amostra de dados, o público-alvo foi atingido. Porém, há uma

falha na comunicação e estratégia da marca. Visto que, grande parte das pessoas que

responderam não conheciam a marca, não tinham visto nenhum anúncio (ou conteúdo da

marca), não acharem o produto à venda, consumirem alimentos de outras empresas e

acharem o produto inacessível.

5.10 Recomendações
Seguindo a análise do infográfico e relatório da pesquisa, chegamos as conclusões descritas

nos tópicos.
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

ANÁLISE SWOT

Ambiente Interno
Principais Forças

− Preço adequado para público-alvo;

− Produto diferenciado dos concorrentes;

− Produto de alta qualidade;

− Grande diversidade em pontos de vendas;

− Grande apoio aos comércios que vendem

o produto, tendo suporte desde o início e

desde pequenos comércios até grandes

varejistas;

Principais Fraquezas

− Não tem grande variedade em seu portfólio

de produtos;

− É relativamente nova no mercado

− Ainda não conseguiu ser líder de mercado de

produtos veganos/vegetarianos;

− Marca ainda não renomada no setor;

− Não investe tanto em comunicação;

− Não possui alto volume de verbas para

investimentos em publicidade o que traria

maior visibilidade à marca;
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

ANÁLISE SWOT

Ambiente Externo
Principais Ameaças

−      Muitos concorrentes no mesmo setor de produtos veganos/vegetarianos;

−      Novos concorrentes surgindo a cada dia por conta de ser uma tendência nos dias atuais;

−      Momento de pandemia pode trazer ameaças;

−      Momento de crise econômica e política no país;

−      Aumento na taxa de desemprego;

−      Aumento do dólar;

−      Aumento no preço dos combustíveis;

−      Aumento do preço das matérias-primas;

−     Inflação alta;
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

ANÁLISE SWOT

Ambiente Externo
Principais Oportunidades

−    Segundo uma projeção feita pela Research and Markets o mercado global para as food

techs deve movimentar US $250,4 bilhões até 2022;

−      Banco Mundial eleva previsão de crescimento do Brasil em 2021 para 5,3%;

−     Mais pessoas optando por uma vida vegana e mais saudável por questão de saúde e pela

preservação do ambiente, sustentabilidade;

−    Aumento do consumo por aplicativos de entrega que facilitam a vida principalmente em

meio a pandemia;

−     Por meio das tecnologias, o consumidor consegue ser informado mais rapidamente sobre

os produtos e poderá também falar sua opinião mais rapidamente aos outros;
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Preço adequado

Produto diferenciado

Produto de alta qualidade

Grande diversidade em PDV

Apoio aos comércios que vendem o produto

Pouca variedade em seu portfólio de produtos

Não está consolidada no mercado

Não investe tanto em comunicação

Não possui alta verba para comunicação

Projeção de aumento do mercado

Previsão crescimento do Brasil em 2021

Mais pessoas veganas/vegetarianas

Aumento do consumo de App de Delivery

Mais informação e praticidade sobre os alimentos

Muitos concorrentes no mesmo setor

Momento de pandemia

Momento de crise econômica e política no país

Aumento na taxa de desemprego

Aumento do dólar

Aumento no preço dos combustíveis

Aumento do preço das matérias-primas

Inflação alta

Forças

6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

ANÁLISE SWOT

Fraquezas

Oportunidades Ameaças
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

ANÁLISE SWOT CRUZADA
Pontos Fortes x Oportunidades (estratégia ofensiva)

−      (Preço adequado x Mais informaçoes e praticidade sobre os alimentos) Deixar mais evidente os diferenciais da

marca em sua comunicação, como preço justo ao público-alvo, produto de alta qualidade, diferenciado dos

concorrentes;

−      (Apoio aos comércios que vendem o produto x aumento do consumo de aplicativos de Delivery) Aumentar a

disponibilidade dos produtos da marca em aplicativos de delivery que entregam os produtos em sua casa em

poucos minutos;

−      (Produto diferenciado x Mais pessoas veganas/vegetarianas) Focar no produto ser a base de plantas e não

conter nada animal para o público que quer adotar uma vida mais saudável e sustentável;

−        (Apoio aos comércios que vendem o produto x Projeção de aumento do mercado) Mostrar aos comércios que

vendem seus produtos os benefícios que terão ao vendê-los, com todo o apoio e suporte necessário desde o

começo até o fim para poder crescer mais e mais nos pontos de venda;

Pontos Fortes x Ameaças (estratégia de confronto)

− (Produto diferenciado x Muitos concorrentes no mesmo setor) Apesar dos diversos concorrentes no setor, focar

nos diferenciais da marca por meio de campanhas e das redes sociais para crescer no mercado;

−(Apoio aos comércios que vendem o produto x Momento de crise econômica e política no país) Tentar fazer mais

promoções nos produtos para chamar mais atenção dos consumidores no momento de crise no país;
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

ANÁLISE SWOT CRUZADA
Pontos Fracos x Oportunidades (estratégia de reforço)

−      (Pouca variedade em seu portfólio de produtos x Projeção de aumento do mercado)

Aumentar seu portfólio de produtos para tentar ser uma marca renomada no setor;

-       (Não investe tanto em comunicação x Mais informação e praticidade sobre os alimentos)

Investir mais em comunicação para mostrar mais a marca nas redes sociais onde as

informações são disseminadas rapidamente;

Pontos Fracos x Ameaças (estratégia de defesa)

− (Pouca variedade em seu portfólio de produtos x Muitos concorrentes no mesmo setor)

Aumentar o portfólio de produtos para competir com os concorrentes e poder se tornar um

nome renomado no setor;
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

PORTER (MATRIZ 5 FORÇAS)
Ameaças de produtos substitutos (nível de ameaça médio)

Ameaça de entrada de novos concorrentes (nível de ameaça médio)

O mercado de produtos veganos tem crescido de forma expressiva nos últimos anos, sendo

possível perceber cada vez mais novos produtos e estabelecimentos oferecendo alternativas

vegetarianas e veganas para seus clientes. Dado que nosso plano de negócios foca somente

no mercado para veganos a ameaça vem de novos concorrentes entrando nesse setor e não

de produtos substitutos aos da empresa.

Estima-se que o número de vegetarianos no Brasil seja de cerca de 30 milhões de pessoas no

ano de 2021 sendo 7 milhões delas veganas, esse número mostra um crescimento de quase

75% comparado ao ano de 2012.

Portanto é seguro assumir que esse mercado está em grande crescimento não somente no

número de consumidores, mas no número de empresas com a procura do Selo Vegano tendo

aumentado no ano de 2020, com um crescimento de 16% no número de empresas que

possuem esse selo.
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

PORTER (MATRIZ 5 FORÇAS)

Rivalidade entre os concorrentes (nível de ameaça médio)

Esse mercado também é atrativo para empresas estrangeiras como é o caso da própria

NotCo e do outras que vem tentando se inserir no Brasil, além disso vários grupos de “venture

capitalists” apostam nesse tipo de empresa para investir, como foi o caso fundo britânico Veg

Capital que investiu pesado em marcas como a Super Vegan.

Portanto a ameaça de entrada de novos concorrentes é real e preocupante dado que o esse

mercado está em crescimento e se faz atrativo para possíveis empresários.

Mesmo com uma grande quantidade de concorrentes, o nível de rivalidade é médio pois não há

concorrentes com uma posição sólida no mercado, o que dificulta o surgimento de uma

rivalidade consistente. Apesar de ser um ramo de negócios relativamente novo, há uma grande

competição de preços e qualidade no mercado.
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

PORTER (MATRIZ 5 FORÇAS)
Poder de barganha dos clientes (nível de ameaça alto)

Poder de barganha dos fornecedores (nível de ameaça médio)

Não há tantos pontos de distribuição de produtos veganos. Em sua grande maioria, os

varejistas e e-commerce mantêm em uma mesma sessão todos os tipos de produtos veganos

e todas as marcas juntas, sem ter sua individualidade. Já a NotCo, para se destacar dos

concorrentes, oferece um kit para PDV dos produtos. Sendo assim, o alto número de

concorrentes apresenta um alto nível de ameaça no poder de barganha dos clientes. 

Por ser uma Startup alimentícia de alimentos que não são de origem animal, são dependentes

dos produtos agrícolas como por exemplo: grãos e vegetais, para produzirem produtos com

textura e sabor semelhantes aos originais. Em caso de crise na agroindústria ou fator

inflacionário, a NotCo também é fortemente impactada.
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

PORTER (MATRIZ 5 FORÇAS)
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6.1 Matrizes
6. ANÁLISES

DIAGNÓSTICO E SITUAÇÃO MERCADOLÓGICA
DIAGNÓSTICO ANÁLISE SWOT

A marca deverá investir mais em comunicação, para conseguir assim mostrar seus diferenciais ao consumidor,

como: preço justo ao público-alvo, produtos de alta qualidade, seus diferenciais, entre outros fatores. Para se

tornar mais conhecida ao público-alvo vegano/vegetariano e também para o público que quer ter uma vida mais

saudável e sustentável, com práticas que dizem respeito, fazer ações e campanhas focadas nesse público. Investir

mais em estar presente nos maiores aplicativos de delivery por conta da pandemia onde mais pessoas

começaram a consumir produtos via delivery por facilitar a vida e evitar exposição indo ao supermercado fazer

compras, além de otimizar o tempo. E por último investir mais na criação de produtos novos para aumentar seu

portfólio de produtos e assim poder competir com marcas que tem mais diversidade em seus produtos. 

DIAGNOSTICO MATRIZ DE PORTER

Podemos concluir então que diante das 5 forças de Porter, temos 4 forças que tem nível médio e apenas 1 que tem

nível alto. Concluímos que são pontos que devem ser levados em consideração na hora de analisar as forças por

serem de níveis médio a alto, e nenhuma força apresentou nível baixo. A marca então precisa tomar cuidado com

a entrada de produtos substitutos, novos concorrentes que possam surgir, rivalidade entre os concorrentes, poder

de barganha dos fornecedores e principalmente, poder de barganha dos concorrentes, que apresenta nível alto.
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7.1 Problema de Marketing
7. PLANEJAMENTO

Muita concorrência no mercado, o que dificulta a aquisição de mais market share.

Muitos concorrentes do mesmo setor, que ano após ano aumentam por ser um mercado

que está em crescimento, o que dificulta a empresa se destacar e mostrar seus diferenciais

ao público.

Crise econômica, que faz com que grande parte do país esteja com o poder aquisitivo

menor devido a crise e não consiga consumir os produtos da marca.

A partir dos fatores citados abaixo podemos constatar que como problema de marketing,

apesar do potencial da marca, a mesma ainda atingiu um volume abaixo do seu potencial

nesse período, impactando na sua penetração nos canais de venda, e por decorrência em sua

performance de market share.
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7.2 Objetivos de Marketing
7. PLANEJAMENTO

A NotCo teve um faturamento no ano de 2021 na ordem de R$180 milhões, a previsão de

crescimento para os anos seguintes está na média de 14,85% ao ano. Prevê-se um

crescimento natural no faturamento da empresa para R$205 milhões em 2022. Com a

campanha proposta pela Agência Saill, pretende-se atingir um crescimento de 17% nas

vendas neste ano de 2022, alcançando R$210 milhões.

Além do crescimento no volume de vendas, as ações propostas também pretendem consolidar

ainda mais a marca e os produtos NotCo em seu mercado, contribuindo para reforçar seu

posicionamento.
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7.3 Problemas de Comunicação
7. PLANEJAMENTO

Baixo alcance da comunicação por não haver tanto investimento em comunicação, o que

faz com que a marca não consiga se destacar entre os concorrentes e mostrar sua

identidade ao consumidor.

Não tem campanhas de reconhecimento de marca o que também faz com que o

consumidor não consiga ver a marca em meio a tantas outras existentes no mercado.

Comunicação em poucos ambientes digitais, não está presente em todas as redes como

seus concorrentes. Comunicação para o público-alvo da marca é escassa, então a

probabilidade de conseguir atingir esse público por meio da comunicação e dos produtos

acaba sendo baixa também.

Dificuldade em direcionar melhor a publicidade da marca para alcançar o público alvo faz

com que a marca não alcance o público que deseja.

Em função dos fatores citados abaixo, podemos identificar como problema de comunicação: a

marca apresenta um baixo nível de awareness, também não conseguindo uma melhor

transmissão do posicionamento claro da marca na mente de seus consumidores atuais e

potenciais. Dificultando um maior movimento de aproximação e consumo da marca.
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7.4 Objetivos de Comunicação
7. PLANEJAMENTO

Manter preço alinhado com a concorrência

Elevar o nível de awareness e mindshare da marca.

Estimular o público a provar os produtos da NotCo.

Impactar os consumidores de produtos veganos com a identidade e diferencial da marca.

Investir em grandes influencers para promoção da marca.

Gerar interesse de consumo em um novo público-alvo

Os objetivos de comunicação da marca são de elevar o nível de awareness e mindshare da

marca estimulando o público a provar NotCo, impactando os consumidores com a identidade

visual diferenciada, investindo em influencers e gerar interesse de consumo de um novo

público- alvo.
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7.4.1 Pirâmide de Kotler
7. PLANEJAMENTO

Proeminência - “Mudando o dia a dia”

“Convocamos todos os apaixonados por comida e alimentação. Estamos aqui para tornar as

opções à base de plantas cada vez mais acessíveis a todos, em qualquer lugar. Mudando o

cotidiano com uma deliciosa garfada por vez.”

A ideia da marca é mudar o dia a dia e sair da rotina que conhecemos, trazendo um bem estar

maior e um mundo mais saudável e sustentável, sendo acessível a todos.
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7.4.1 Pirâmide de Kotler
7. PLANEJAMENTO

Imagem - “Alimentos a base de plantas”

Desempenho - “Vamos fazer isso juntos para ajudar nosso planeta a prosperar”

Conhecida por ser uma das marcas mais inovadoras do segmento, cria por meio de uma

inteligência artificial chamada Giuseppe, combinações de alimentos para substituir os de

origem animal. Criada pela própria Notco, o que a torna ainda mais inovadora e conhecida por

seus alimentos a base de plantas e sem nenhuma base animal.

Fundada em 2015 tem como objetivo tornar o mundo mais saudável e sustentável por meio de

seus produtos, que não contém nenhuma base animal, e sim com base em plantas. Além disso,

tentam utilizar menos energia, água e CO2 em todo seu processo, tendo sempre o objetivo de

não agredir o ambiente.
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7.4.1 Pirâmide de Kotler
7. PLANEJAMENTO

Sensações - “É a comida que você ama, mas melhor”

Julgamentos - “O mundo somos nós”

Ressonância - “Uma mudança por mordida ”

O consumidor consome os produtos da marca e não tem noção que são feitos com base em

plantas e sem nenhuma interferência animal. Essa é a sensação passada ao público, que pode

ver que ela pode ajudar o mundo a ser mais sustentável consumindo nossos produtos, que são

deliciosos assim como os de origem animal e ainda assim fazer o bem ao planeta.

A Notco quer ser reconhecida por ser a melhor marca no segmento de alimentos

vegetarianos/veganos. Também reconhecida por ser a marca mais inovadora no setor.

Com as características e qualidades dos produtos da NotCo, a marca tem total condição de

gradualmente gerar relação de fidelidade com seus consumidores.
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7.5 Mercado-alvo/ Segmentação / Persona
7. PLANEJAMENTO

7.5.1 Mercado-Alvo
O mercado-alvo da indústria alimentícia vegana e vegetariana está em constante expansão e

com o incentivo de grandes investidores, a taxa de crescimento será ainda maior.

7.5.2 Segmentação Psicográfica
Pessoas que buscam um estilo de vida mais saudável e consciente, evitam ou não consomem

nenhum tipo de carne e outros alimentos derivados de animais, gostam de coisas mais naturais

e de passar o tempo na natureza, viajam para praias e campos, ativistas de outras causas

sociais e bandeiras.

7.5.3 Segmentação Demográfica
Jovens entre 20-30 anos, com renda pessoal acima de R$1.500,00, classe média a classe alta,

universitários, profissionais assalariados ou autônomos.
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7.5 Mercado-alvo/ Segmentação / Persona
7. PLANEJAMENTO

7.5.4 Segmentação Geográfica
País: Brasil

Região: Sudeste

Estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina

Bairro: áreas urbanas

7.5.5 Personas

Lilian Moreira, jovem de 24 anos, recém

formada em veterinária, mora na região central

de São Paulo e atualmente trabalha em um

hospital veterinário como auxiliar. Ama os

animais e por esse motivo escolheu seu curso e

seu estilo de vida, já que é vegana desde

pequena. Ama passar seu tempo livre na

natureza, fazendo trilhas ou surfando, gosta

também de fazer trabalhos voluntários.

Daniel, 35 anos, pai. Cuida de seu filho

sozinho e passa a maior parte de seu tempo

o dedicando a ele. Como o pequeno tem

restrições alimentares (é muito alérgico), ele

sempre opta por alimentos orgânicos e livre

de conservantes, mas para isso, sempre

precisa buscar formas diferentes de

apresentar os alimentos ao filho para que se

adapte ao paladar.

Gabriela, 20 anos e estudante de nutrição e faz

o estágio obrigatório da faculdade no

consultório de nutrição da própria faculdade.

Está sempre preocupada em fazer escolhas

saudáveis de alimentos e em ter uma

qualidade de vida sendo saudável, se

exercitando nas horas livres fazendo

academia, caminhadas e praticando diferentes

esportes.

Vegana Receitas Fitness/Lifestyle
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8.1 Matrizes
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

MATRIZ DE CRESCIMENTO DE ANSOFF

Escolhemos a estratégia de penetração de mercado,

pois, a NotCo ainda não possui uma posição sólida no

mercado por ser uma marca relativamente nova,

precisa manter os clientes atuais, reforçar a marca e

destacar os seus diferenciais dentre os concorrentes

tanto diretos quanto indiretos.

A Notco atua a partir da estratégia de foco, pois a

empresa está presente em um mercado muito

segmentado, com esta estratégia a marca pode

focar seus esforços em um segmento, atingindo

especificamente um público-alvo consumidor. 

ESTRATÉGIA GENÉRICA DE PORTER
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8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

Os produtos NotCo são uma opção vegana de alimentos à base

de uma combinação de frutas e vegetais, com o mesmo sabor e

textura que alimentos de origem animal. São feitos com uma

produção mais sustentável e saudável, sem agredir a natureza e

os animais. 

Os produtos são vendidos a um preço competitivo, compatível ao

de marcas concorrentes dentro do mesmo segmento, e tem como

proposta oferecer seus produtos desde grandes redes de

mercado até pequenas mercearias de bairro.

Os produtos estão disponíveis em diversos canais de venda tanto

físicos quanto on-line. Nos canais físicos estão presentes em

pequenas lojas de produtos saudáveis, lojas de conveniência,

mercados de bairro, grandes redes de supermercados e

hipermercados. Nos canais online, estão no site e redes sociais da

NotCo e sites de marketplace.

A proposta da Agência Saill para a promoção da marca com o objetivo de aumentar o awareness e market share

da NotCo é de expandir os canais de comunicação da marca, segmentar com mais assertividade o público-alvo e

aumentar o investimento em anúncios e mídia.
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Fitness

8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

Mídia Digital

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

A Agência Saill irá continuar utilizando a mesma identidade visual da marca atualmente com

uma nova campanha “Abra um NotCo e faça a mudança”.

1.

-Ampliar os canais de comunicação utilizando mais redes sociais além do Instagram e

Facebook, como Twitter, TikTok e Pinterest.

Investir em influenciadores para 4 nichos diferentes no Instagram e Tiktok:

Receitas Veganismo Lifestyle
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8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Olena Starodubets (@olena.starodubets -

408K seguidores): Atleta, vegana e promove

a boa alimentação através de suas redes

sociais.

ROTEIRO DO VÍDEO

A influencer deve mostrar o produto “NotChicken para grelhar”,

dado que o mesmo é o menos calórico e mais “fitness” entre os

produtos da marca, em uma série de stories e em um Reels na

plataforma Instagram.

A mesma deve citar os seguintes benefícios do produto:

- Zero Colesterol

- Zero Lactose

- Baixas Calorias

- Sabor igual ao frango de origem animal

Enquanto a influencer cita esses temas deve se manter um tom

informal e amigável.

Por fim, é necessário finalizar o vídeo citando a tagline da campanha

“Abra um NotCo e faça a mudança” e pede para seus seguidores

compartilharem a marca e consumirem os produtos.

Fitness

7979



ROTEIRO DO VÍDEO

O influencer deve utilizar os produtos "Notburger" e “NotChicken” em

suas receitas de modo a integrar o produto em seu conteúdo

normal.

 O mesmo deve utilizar os produtos em uma receita própria ou caso

preferir em uma das diversas receitas recomendadas pela marca.

Durante o vídeo da receita, Leo deve enfatizar que os produtos

NotCo mantem o sabor do produto original apesar de serem

veganos, além disso é necessário citar que a marca NotCo não tem

nenhum produto de origem animal e se compromete com a causa

vegana buscando mudar a indústria alimentícia criando produtos

veganos cada vez mais acessíveis para o público.

Ao finalizar a receita o influenciador deve sugerir que seu público

vegano ofereça a receita para amigos que não são

necessariamente veganos e terminar o vídeo com a tagline “Abra

um NotCo e faça a mudança”.

8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

Leo Kazuya (@roledevegano - 273K

seguidores): Cozinheiro vegano que tem

como foco receitas com base orgânica, livre

de produtos com origem animal.

Receitas
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 Acessibilidade dos produtos NotCo para toda família devido ao

seu sabor idêntico aos produtos originais não veganos

A missão da marca de se comprometer com a causa vegana e

mudar a indústria alimentícia.

ROTEIRO DO VÍDEO

A influenciadora deve fazer uma série de vídeos apresentando os

produtos NotCo para sua filha, capturando sua reação aos produtos

da linha “NotIceCream”.

Além disso, a mesma deve fazer uma série de stories enfatizando a

facilidade de preparar produtos da linha “NotChicken” citando o

mesmo como “perfeito para aqueles dias que você não quer

cozinhar”.

A mesma deve enfatizar dois pontos principais:

No final do vídeo a influenciadora deve pedir que seus seguidores

compartilhem o mesmo além de citar a tagline da campanha “Abra

um NotCo e faça a mudança”.

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
Veganismo 

8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

Claiti Cortes (@imaginavegan - 250K

seguidores): Influencer voltada para cozinha

afetiva a base de alimentos veganos com

sua filha.
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ROTEIRO DO VÍDEO

A influenciadora deve fazer uma série de Stories incluindo os

produtos NotCo na sua rotina, mantendo um tom informal a mesma

deve envolver os produtos nas suas postagens normais retratando

seu dia-a-dia.

 Além disso, a mesma deve fazer uma postagem uma vez por

semana utilizando uma das diversas receitas da NotCo, lembrando

sempre de enfatizar os valores nutricionais dos produtos e

finalizando a postagem com a tagline “Abra um NotCo e faça a

mudança”.

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
Lifestyle

8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS

Luiza Giovenardi (@luizavegan - 14,5K

seguidores): Lifestyle, receitas veganas e

mundo fitness.
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Mídia Interativa - Região metropolitana de São Paulo

Ads

-Implementar OOH (Out Of Home):

  Relógios com face digital de 5’’

  Ponto de ônibus com face estática

-Metrô (somente nas linhas Higienópolis, Oscar Freire, Fradique Coutinho e Pinheiros da linha

amarela) em tela digital de 10’’ (Elemídia), adesivação de stand promocional.

Segmentar melhor o público-alvo e palavras chaves para mídia paga e anúncios como: Google

Ads, Youtube Ads, Pinterest Ads, Facebook e Instagram Ads.

Palavras-chave: Veganismo, vegetarianismo, receitas veganas, receitas vegetarianas, fitness,

sustentável, sustentabilidade, marca vegana, cruelty free, plantas, natureza, mudança, mudar

o mundo, receitas, receitas fitness.

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS
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Ponto de Venda

Ação de degustação:

Dar continuidade na distribuição pela NotCo dos kits com materiais para PDV como: Displays

(de chão, take one, glorifier); Totem (Elíptico); Wobbler (redondo ou retangular); Stopper; Flyer;

Adesivo (de chão ou avulso); Balcão; Régua de gôndola; Gargaleira; Cartaz; Cinta de pallet e

Uniformes (2 modelos diferentes).

Montar um cenário com uma churrasqueira elétrica e carro de sorvete adesivado das cores da

marca, onde terá disponível gratuitamente opções de produtos NotCo prontos para o consumo

como: hambúrguer feito de NotBurguer com NotMayo, milkshake feito com NotMilk (Original e

Chocolate) e casquinhas decoradas de NotIceCream. Os produtos seriam oferecidos sem que

os consumidores soubessem que é feito a base de plantas, assim que fosse provado seria

revelado a embalagem dos produtos e seus ingredientes e benefícios e quem provasse

também ganhará bottons e adesivos NotCo.

AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO
8.2 Estratégias e ações de marketing e comunicação integrada
8. ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO INTEGRADAS
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Campanha

Posicionamento

Objetivo

Tom de voz - Transparência

Abra um Notco e faça a mudança.

Ser a marca que pode ajudar a mudar o mundo, que não

agride os animais, o meio ambiente e contribui para um

mundo melhor e sustentável por meio de todo o processo e

de seus produtos. 

Mostrar que com os produtos da marca todos podem mudar

o mundo juntos, sair da rotina e mudar o dia a dia com nossos

produtos.

A marca se mostra sincera e transparente em toda

comunicação, mostrando seus diferenciais, seus ingredientes

e benefícios de seus produtos.

9.1 Linha Criativa
9. CRIAÇÃO

Eixos de convergência da marca

Big Idea

Tagline

Receitas, Veganismo, Fitness, Lifestyle.

Contribuir com um mundo mais sustentável

Abra um Notco e faça a mudança.
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Optamos por continuar com a mesma identidade da marca com a paleta de cores primariamente composta pelas

cores ciano e magenta além das mesmas fontes que a marca já utiliza dado que as mesmas representam o ideal

jovial, informal e transformativo da marca.

Além disso ao utilizar as mesmas cores e tipografias aproveitamos a identidade imagética já estabelecida da

marca, apesar de anteriormente não ter sido muito utilizada, mantemos assim uma continuidade com as antigas

peças publicitárias e o design do produto, levando a uma progressão natural do mesmo.

Apesar de mantermos a identidade imagética da marca mudaremos o foco da campanha, buscando enfatizar os

diversos benefícios e diferenciais que a marca traz não só para o consumidor como para o mundo inteiro, para

alcançarmos isso utilizaremos a tagline “Abra um NotCo e faça a mudança”, um convite ao consumidor a

consumirum produto que beneficia o mundo.

Além disso, citaremos os benefícios individuais do mesmo, como por exemplo, o sabor idêntico ao produto original,

as baixas calorias e até o fato do mesmo ter zero lactose e colesterol. 

Além disso as peças também contém os produtos da marca em foco de modo a familiarizar o público com os

mesmo, além de reforçar o foco em pessoas veganas e vegetarianas, dado que a embalagem do produto indica

explicitamente que o mesmo não contém produtos animais.

Quanto a tipografia utilizamos uma variação de fontes, cores e tamanhos de modo a criar uma hierarquia

facilmente identificável na peça, utilizando a mudança de cores para enfatizar certas palavras como “mudança”,

“100%vegetal” e “0% animal”.

9.2 Defesa de Criação
9. CRIAÇÃO
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

PEÇA KV

"ABRA UM NOTCO
E FAÇA A MUDANÇA"
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Mockup do stand da ação de degustação Arte do stand
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Display de Chão e Totem

Réguas de gôndola

Stoppers

Wobbler

FlyerAdesivos e Bottons
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Takeone

Gargaleira

Display Glorifier
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Cinta de palletStand/balcão Cartaz
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

MÍDIA DIGITAL
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

MÍDIA DIGITAL
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Facebook/InstagramFacebook/Instagram Twitter

MÍDIA DIGITAL
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

OOHPinterest OOH

MÍDIA DIGITAL MÍDIA OFFLINE
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Ponto de ÔnibusMetrô Rlógio de Rua

MOCKUP OOH
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Roteiro OOH – relógio de rua – 5 segundos – Stop Motion

Roteiro Elemidia – 10 segundos – Stop Motion

ROTEIRO E STORYBOARD DOS VÍDEOS DA CAMPANHA

O vídeo se inicia apresentando um produto da notco, onde a cada segundo um produto

diferente é mostrado com uma transição fade out, onde a câmera lentamente se move para

detalhar o produto, nos 2 últimos segundos o slogan da campanha e a marca da NotCo

aparecem para concluir o vídeo.

Seguindo o mesmo estilo do vídeo do relógio de rua, a cada segundo um produto é

apresentado com uma transição fade out, e nos últimos segundos, segundos o slogan da

campanha e a marca da empresa concluem o vídeo.
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO

Roteiro Instagram – 40 segundos

Roteiro Youtube Ads – 15 segundos

Roteiro TikTok – 45 segundos

ROTEIRO E STORYBOARD DOS VÍDEOS DA CAMPANHA

O vídeo começa com o narrador citandos dados e noticias sobre como a agropecuária afeta o meio ambiente e

logo em seguida a crueldade que o gado sofre em sua criação. No meio do vídeo o narrador apresenta a notco e

sua preocupação em criar produtos sustentáveis e como uma tecnologia única, e que os produtos possuem o

gosto semelhante aos de origem animal, tirando o preconceito que só pessoas veganas devem consumir os

produtos. Por fim o narrador faz um call to action incentivando os espectadores a seguirem a campanha da notco

e fazer uma mudança no mundo.

O vídeo se inicia com noticias espalhadas relatando os prejuízos ao meio ambiente do ramo da agropecuária, e em

seguida o narrador explica que a Notco em resposta a esses males, possui produtos sustentáveis que tem a

mesma qualidade de um produto de origem animal, onde na conclusão o narrador convida o espectador a

conhecer a campanha para realizar uma verdadeira mudança.

O vídeo inicia apresentando a influenciadora Claiti Cortes do canal imaginavegan com 420 mil seguidores no

TikTok, que em seguida mostra vários produtos notco e comenta que irá experimentá-los, durante o review a

influencer irá citar os benefícios do produto e o valor que a marca agrega ao se importar com consumo de maneira

sustentável. Na conclusão, a influencer diz que os produtos vão fazer parte de sua rotina não só pelo gosto bom,

também pela preocupação da empresa em fazer uma grande mudança sustentável.
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO
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9.3 Peças
9. CRIAÇÃO
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10. MÍDIA

Região Sudeste (mídia online).

Redes Sociais Ads (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok): 20,1%

Influencers: 12,6%

Pinterest Ads: 5%

Bumper Ads e Youtube Ads: 5%

Google Ads: 7,5%

Para os objetivos de mídia, as campanhas serão segmentadas da seguinte forma:

Campanha 1: Alcance (50% da verba)

Campanha 2: Frequência (25% da verba)

Campanha 3: Continuidade (25% da verba)

10.1 Praça (s) de Campanha

10.2 Objetivo de Mídia
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10. MÍDIA

Público Alvo: 58,5% (34,8% são vegetarianos - 23,7% veganos - 41,5% nenhum dos dois)

Sexo: 71% Mulheres - 29% Homens.

Faixa Etária: 41,9% Entre 18 e 25 anos - 32,7% Acima de 36 anos - 24% Entre 26 anos e 35

anos - 1,4% Abaixo de 18 anos.

Região: 78,8% Sudeste - 5,8% Sul - 5,1% Centro Oeste - Norte 1,8% - 3,2% Fora do Brasil e

Nordeste.

Renda: 30% Entre R$1.500 - R$3.000 - 25,7% Entre R$3.000 - R$ 6.000 - 15,2% Entre R$

6.000 - R$10.000 - 14,7% Acima de R$10.000 - 14,3% Até R$1.500

10.3 Estratégia de Mídia
A escolha dos meios de mídia foi definida através do resultado da coleta da amostragem de

pesquisa da campanha e estudos feitos por instituições.

Amostragem da pesquisa de campanha NotCo
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81% da população com mais de 10 anos tem internet no Brasil.

79,3% da população brasileira com 10 anos ou mais possui um celular.

99 milhões de brasileiros usam instagram, destes, 31% estão na faixa etária de 25 aos 34

anos. As mulheres representam 58,5% dos usuários brasileiros do instagram

10.3 Estratégia de Mídia
Penetração: Internet

O Sudeste se manteve como a região com o maior percentual da população com acesso à

internet (48,1%).

Penetração: Celular

Qualificação do Meio

Instagram
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10. MÍDIA

Instagram: Uma das principais redes sociais utilizada pela segmentação de público

escolhida, com influencers mostrando o uso do produto aumentará o interesse pelo

produto.

Facebook: É a rede social mais utilizada até hoje, com alto poder de alcance.

Tiktok: Seu número de usuários vem crescendo cada vez mais, vídeos causam interesse e

entretém mostrando a utilização do produto

Twitter: Bastante utilizada pela faixa etária do público alvo, conteúdos que viralizam e

ganham visibilidade rapidamente.

Pinterest: É um meio de falar diretamente com o público e pessoas mais engajadas, já que

as pesquisas são feitas por pessoas.

Youtube: É um dos principais meios de streaming mundial, o que pode aumentar o interesse

de compra e awareness da marca.

Google: Principal meio de pesquisa online mundial, o que leva a maior visibilidade e

oportunidade de compra.

10.4 Tática de Mídia
Abaixo, a seleção dos méio e a defesa de seleção:
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* Em cinza são mídias contínuas, em verde são mídias pontuais. A campanha terá duração de 3

meses, sendo: Março, Abril e Maio.

10. MÍDIA
10.5 Planilhas de Veiculação
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* Em cinza são mídias contínuas, em verde são mídias

pontuais. A campanha terá duração de 3 meses, sendo:

Março, Abril e Maio.

10. MÍDIA
10.6 Cronograma de investimento por meio
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Redes Sociais (Instagram, Facebook, Twitter): R$650 mil

PDV: R$330 mil

Pinterest Ads: R$100 mil

Bumper Ads e Youtube Ads: R$100 mil

Google Ads: R$150 mil

Elemidia: R$200 mil

Ao total, para a estratégia de comunicação por mídia, será disponibilizada uma verba de R$1.200.000,00

(do total de R$1.980.000). Distribuída da seguinte forma:

Sendo R$200 mil para influencers (3 pilares: receitas, lifestyle saudável e vegano/vegetariano)

Sendo R$30 mil para uniformes

11. CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS
11.1 Verba disponível
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Redes Sociais (Instagram, Facebook, Twitter): R$650 mil

Pinterest Ads: R$100 mil

Bumper Ads e Youtube Ads: R$100 mil

Google Ads: R$150 mil

Elemidia: R$200 mil

OOH - Out Of Home: R$300 mil

Ação de Marketing sensorial: R$150 mil

PDV: R$330 mil

A verba total de R$1.980.000 será distribuida da seguinte forma:

*Nos valores estão incluídos todos os custos de produção e veiculação.

11. CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS
11.2 Cronograma das Estratégias e Ações de Marketing e Comunicação
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11. CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS
11.2 Cronograma das Estratégias e Ações de Marketing e Comunicação
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11. CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS
11.3 Remuneração da agência
A porcentagem da verba para a remuneração da agência é de 8% do valor.

FORMULA DO CALCULO DE ROI

[(faturamento com campanha - faturamento natural) - verba/verba] = ROI

210 milhões: faturamento com a campanha

205 milhões: faturamento natural da empresa

1.98 milhões: verba total disponível para campanha

[(210.000.000 - 205.000.000) - 1.980.000/1.980.000]= 1.548

O ROI será de 1.54. Os números trabalhados no cálculo apresentado acima não consideraram

a inflação prevista no período.

12. RESULTADOS
12.1 ROI
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Com a campanha, a NotCo terá um retorno de 154%, ou seja, a cada R$1,00

investido, terá um retorno de R$1,54.

Com as ações da campanha, a previsão é que a empresa tenha um crescimento

de 14,85%.

12. RESULTADOS
12.2 Avaliação dos resultados da campanha
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Anexos
TABULAÇÃO

Caso sim, qual?

105 respostas

Sora, NotCo, Skala, Fazenda do futuro, Bob, Itofu, Mãe Terra, Futuro Burguer, Super Bom, Goshen, Pão de Beijo, Italia Mia, Bio Extratus, Incrivel

burguer, NotCow, Anitta queijos, Terra aroma cosméticos, Tofurky, Beyond Meat, Silk, Planet Oat, Vegabom, Vidaveg, Inoar, SalonLine, Skala,

Sorella, Uai Tofu, VidaVeg, Vida Veg, Vitão, The Body Shop, Contente, Dentil, Phoebo, Vio Life, Ripple, Daya, Siete, Forager, Nomoo, Mondo, Veggie

protein, Chocovegan, The new Butchers, Mr Veggy, Impossible Foods, Veganchoc, Mais Natural, Pop Vegan, Green Kitchen, FreeCow, A tal da

castanha, Arvensis, Davene, Surya Brasil, Ikove, Feito Brasil, Soja Mania, Ades, Vizzela, Greenpeople, Love beauty and planet, KVD Vegan Beauty,

Lola, Kamaleão Color, Fugini, Fazenda do Futuro, Copra,The Boinas, Requeisoy, Basi.co, Vegseeds, Davene, Beyond, Embelleza, Orgânica, Boni

Natural, Ultra Action, Dailus, Frango Korin, Nice Milk, Inoar, EcoGreen, Nice, Vcom, Mari Mari, Veg Dahora, Vegabom, Auromere, Just egg, Verdali,

Cucina
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Anexos
TABULAÇÃO

Caso consuma produtos veganos de outras marcas, quais seriam elas?

66 respostas

Sora, Fazenda do futuro, Ades, Sadia, Mondo,The Humble Co, Skala, Perky

Shoes, Seara Incrível, Planet oat, Trader Joe’s, Goshen,Uai Tofu, VidaVeg,

Ripple, Silk, Sora e Wvegan, Growth, Mãe Terra, Salon line, Veggies, Soja

Mania, Superbom, Nuts, A tal da castanha, Jasmine, Copra,Soymilk, Vida

Veg, VioLife, Basi.co, Veg e tal (sadia), Seara, Suprasoy, Hellmans vegana,

Chobani, Auromere, Cativa, Bob e Lola, Cucina.
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