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O projeto tem por finalidade desenvolver uma campanha experimental para a motocicleta X-ADV, pioneira
em seu segmento. A marca Honda tem a estratégia de inovar seu mix de produtos no Brasil e se posicionar
como uma marca inovadora. Pensando nisso, utilizamos metodologias de diagnóstico e pesquisas de
mercado para entender a percepção de mercado sobre a categoria de scooters. A partir disso construímos
um plano de comunicação.

Como o produto não é conhecido pelo público-alvo, focamos em uma campanha de awareness e
posteriormente de vendas, que aumente em 18% o volume de vendas comparando no semestre comparado
com o semestre anterior.

Visando posicionar a X-ADV como uma moto versátil, moderna, divertida e que mescle o uso na cidade e off
road, trouxemos o conceito de hibridismo para a campanha, para evidenciar sua flexibilidade.

JUNHO 2022

RESUMO
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This project has the goal to develop an experimental campaign for the X-ADV motorcycle, the pioneer in its
segment. The Honda Brand has the strategy to innovate its product mix in Brazil and position itself as an
innovative brand. Thinking of that, we used diagnostically methodologies and market researches to further
comprehend the market’s perception of the Scooter’s category. From there, we built a communication plan.

As the product is not widely known by the target audience, we focused first on an awareness campaign and
after on sales, to increase by 18% the volume of sales compared to the last semester.

Looking forward to position X-ADV as a modern, fun, and versatile motorcycle, that intertwines its city and
off road aspects, we implemented the concept of hybridism to our campaign, to further evidentiate its
flexibility.
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Em um mercado cada vez mais diverso e tecnológico, com grandes influências externas como as mudanças nos hábitos de

consumo da sociedade seja em relação aos seus modelos de transporte ou impactos financeiros sobre os mesmos, como alta nos

preços dos combustíveis, além de problemas clássicos de grandes cidades, como o trânsito, é notável o crescimento de 17.5% nas

emissões de carteiras de habilitação na categoria B, de motocicleta. Com um público mais interessado nesse tipo de produto, e

com diferentes tipos de necessidades, é possível enxergar como um mercado com boas oportunidades.

Com diferentes públicos, as oportunidades são diferentes, e a Honda consegue penetrar em diversos pontos do segmento, como é

o caso da X-ADV, uma scooter considerada premium e que acaba inaugurando uma nova categoria do produto, realmente uma

motocicleta diferenciada, e que com um alto valor agregado, estratégias assertivas são necessárias para a penetração no mercado

e sua evolução.

Nessa campanha poderemos entender mais sobre o cenário interno e externo do produto, analisando matrizes e desenvolvendo

estratégias relevantes. Por ser um produto pouco trabalhado pela empresa no país, principalmente em relação ao marketing e

comunicação, a Agência Ponti propõe uma campanha dividida em 3 fases e com duração total de 6 meses buscando atingir um

aumento de awareness e de vendas sobre a X-ADV.
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HISTÓRICO DA 
EMPRESA

01

1971

Chegada da 
Honda ao Brasil,
venda de motos 
importadas.

02

1976

Inaugurada a 
primeira fábrica 
de motocicletas 
da Honda, em 
Manaus.

03

1981

Foi criado o 
Consórcio Honda, 
para facilitar o 
acesso aos 
produtos da 
marca.

04

1992

Os primeiros 
automóveis 
importados da 
Honda chegaram 
ao Brasil

05

1997

Iniciada a 
produção do Civic 
em Sumaré, São 
Paulo.

06

2014

Inaugurado o 
primeiro Parque 
Eólico em Xangri-
Lá, no Rio Grande 
do Sul

07

2015

Expansão das 
vendas do 
HondaJet, o 
jato executivo 
mais avançado 
do mundo, 
para o Brasil.

08

2017

Chegada da 
Honda X-Adv no 
Brasil
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HISTÓRIA DA 
EMPRESA
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A Honda nasceu em 1948, no Japão, do espírito de sonhar de Soichiro Honda. Que, até hoje, perpetua a ideia de The Power of Dreams no

DNA da empresa: seguindo a crença de que sonhos são a força criativa para ideias inovadoras.

Com isso, a empresa pretende encantar e surpreender seus clientes ao redor do mundo alcançando e criando constantemente o

inesperado, como parte do legado de seu fundador.

Começaram no ramo de automóveis e, ao longo dos anos, foram expandindo as suas áreas de atuação para o mercado de Seguros,

Financeiro, Consórcio e Aviação.

Atualmente, é o maior fabricante de motores a combustão interna do mundo, além de dividir suas operações globais em 7 blocos: Japão,

América do Norte e Central; América do Sul; Europa; Oriente Médio e África; Ásia e Oceania; e China.

Possuem ao todo, 474 subsidiárias ao redor do globo, com 72 unidades de produção e 35 Centros de Pesquisa e Desenvolvimento.

14
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PORTFÓLIO

No seu portfólio possui 31 motos, com o preço variando entre R$7,330 da Pop 110i, a R$166,509, com a GL1800 Gold Wing Tour, além de um

quadriciclo. Para os automóveis, possuem 7 modelos de carros, são eles o Fit, o WR-V, HR-V, CR-V, City, Civic e o Accord, além de no mínimo 3

versões para o WR-V, o HR-V, City e Civic.

Além disso, possuem motores a venda, como os modelos GX e GP, cada um com no mínimo 2 tipos, e comercializam também 3 modelos de

roçadeiras, 7 tipos de motobombas, 7 tipos de geradores, e um cortador de grama. Possuem também os serviços de Consórcios, tanto para

os automóveis quanto para as motocicletas. Além do Banco Honda, que oferece financiamento para os carros e motos da marca. E por

último, o Seguro Honda, que conta com Seguro Proteção Financeira, para cobrir os financiamentos, o Seguro Moto Consumidor, para motos,

e o Seguro Auto Consumidor, para os automóveis.
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MERCADO

As motocicletas do segmento city (urbanas) continuam sendo

as preferidas dos consumidores brasileiros. Representando um

crescimento de 40,19% dos veículos de duas rodas emplacados

no período.

Quando observamos o prisma durante o período pandêmico,

podemos afirmar que as vendas de moto se tornaram

bastante aquecidas. Com o combustível mais caro, temos

observado muitas pessoas migrando do carro para o

segmento de duas rodas. Além disso, as motos já se

consolidaram como instrumento de trabalho, com os serviços

de entrega, mercado que também expandiu durante o cenário

de pandemia.

17
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MERCADO

Foram pouquíssimos setores da economia (neste período) que

tiveram uma taxa de crescimento como essa. Lógico que

depois de 15 anos de bonança, entramos numa situação de

terra arrasada.

Mas o grande ponto, gerado pelo setor de duas rodas é que a

popularização da motocicleta se consolidou com uma

ferramenta de trabalho

Outro fator que gerou esse acréscimo de quase 220 mil motos

em 2021 foi o aumento de outras formas de crédito para o

financiamento de veículos.

Conforme espelha o gráfico, tivemos um acréscimo no volume de vendas em 2021 - podemos

entender como um reflexo da retomada do mercado pós pandemia, com um fator considerável de

novas formas de crédito para financiamento e as dificuldades de manter um veículo de quatro rodas

(aumento no combustível, preços de compra e etc).

18
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PRODUTO
A Honda X-ADV é uma Scooter importada da

linha Adventure, lançada em 2017.

Diferenciando-se das demais motocicletas de

sua linha, ela possui adaptações para percursos

terrosos e os tradicionais pavimentados.

Este modelo de motocicleta foi criado com o

intuito de ser uma SUV em duas rodas,

unificando aventura, praticidade e conforto. A X-

ADV traz as principais tecnologias Honda.
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02

01

03

04
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DESIGN
Com 5 opções para ajustar o 
para-brisa, você pode escolher a 
posição que melhor se adapte 
ao seu modo de pilotar,

SEGURANÇA
Comum em motos off-road, ele protege as suas mãos 
do arrefecimento do vento, de condições atmosféricas 
adversas e outros fatores naturais que você pode 
encontrar pelo caminho, como pedras e galhos. 

SEGURANÇA
Resistência e absorção de 
impactos de uma off-road: com 
17’’ na roda dianteira e 15” na 
traseira

ACESSÓRIOS
Kit de mala traseira, com 

acabamento em alumínio 
escovado e sistema One Key, que 

usa a chave original da moto.

ACESSÓRIOS
Kit original Honda que garante a proteção da carenagem 

da sua X-ADV. Além de um design exclusivo, oferece a 
facilidade de ser fixado nos pontos originais da moto sem 

necessidade de fazer ajustes de adaptação.

TECNOLOGIA
Com o sistema HSTC, o piloto tem mais 

segurança e pode escolher como pilotar. 
São dois diferentes níveis de controle 

para percorrer diversos tipos de terreno.

DESIGN
Além de garantir melhor visibilidade e 
mais economia, a iluminação Full LED 
da X-ADV remete à sofisticação, 
modernidade e tecnologia.

TECNOLOGIA
transmissão DCT com 3 tipos de configuração: 1 

manual e 2 automáticas. A troca de marchas 
pode ser feita no próprio guidão, proporcionando 

conforto e praticidade durante a pilotagem. 

20
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PREÇO
A Honda X-ADV possui preço sugerido de

R$ 81.800 na base do Distrito Federal, com frete

não incluso para compra no site Honda Motos.

Outras regiões possuem variações no preço.

Os preços informados são sugeridos pela

fábrica. Mas deve-se consultar uma

concessionária para identificar as condições e

modelos que ficam sujeitos a disponibilidade de

estoque no momento da consulta.

AM

SP

BA, DF, ES, MG, PA, PR, RR, SC, TO,
AC, CE MS, MT, AL, AP, MA, RN, SE

GO

RO

PI, RS, PB, RJ

PE

21
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PRAÇA
A Moto Honda da Amazônia possui uma rede de mais de

1.100 concessionárias espalhadas pelo país e a X-ADV tem

cobertura total na rede Honda Motos, sendo o principal

canal de vendas da motocicleta. É possível adquirir via

website, onde é necessário o pagamento do frete.

As regiões com mais ênfase na venda da X-ADV são cidades

desenvolvidas nas principais praças de cada região, como

Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de

Janeiro, Brasília, São Luís e Salvador.
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PROMOÇÃO

A Honda conta com canais nas principais redes

sociais, como Facebook, Instagram e Youtube.

As divulgações costumam ocorrer nesses

canais por meio de conteúdos estáticos ou

filmes publicitários.

Além dos canais oficiais Honda, alguns

embaixadores focam principalmente no setor

Adventure e Premium, sendo eles Henri

Castelli na linha influenciador, que trabalha na

linha Lifestyle, e Libera Costabeber, que além

de influenciadora também é embaixadora da

marca com os produtos X-ADV e Africa Twin.

23
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CONCORRENTES
DIRETOS

A liderança de mercado motociclístico está com a

montadora japonesa Honda, com 76,8% de

participação, seguida da também japonesa Yamaha,

com 18%. A chinesa Shineray é a terceira, com 0,9%,

enquanto a alemã BMW é a 4ª, com 0,8%.

No acumulado do ano, a liderança é da Honda, com

76,78%, seguida da Yamaha, com 18,04%.

24

Fonte: CarBlog, 2021
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CONCORRENTES
DIRETOS

O ranking de motocicletas mais vendidas no começo

de 2021, o modelo Honda CG 160 foi o líder em

relação à média diária. Já na sexta posição, a

concorrente Yamaha segue com o modelo Yamaha

Fazer 250. Analisando isso, a diferença entre elas se

dá ao fato do portfólio extenso no mercado em que

competem. Com base nos dados da pesquisa, a

montadora Honda se destaca também no quesito de

vendas na frente de seus concorrentes.

25
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CONCORRENTES
DIRETOS

Motocicletas Volume de Vendas Preço

1º

2º

3º

4º

5º

15º Honda X-ADV 140 R$ 81.800

Scooters 2021 – Jan / Ago

Motocicletas Volume de Vendas Preço

1º

2º

3º

4º

5º

9º Honda X-ADV 140 R$ 81.800

Trail-Fun 2021 - Jan / Ago

Quando falamos da X-ADV, podemos analisar motos de duas categorias, a principal é a de Scooters, motos menores e mais

econômicas. A segunda categoria onde a X-ADV pode se encaixar é a de Trail/Fun, voltadas para trilhas e percursos Off-Road.

Embora ela se encaixe em ambas, a concorrência da X-ADV é sempre colocada como Scooter.

26

Fonte: Documento interno Honda, 2021
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YAMAHA & O MERCADO
Entre as 20 motos mais vendidas de 2021, a

recuperação da Yamaha provocou algumas

mudanças. O topo do ranking ainda é dominado

pelo marca Honda formado

As motos da Yamaha, por outro lado, crescem a

passos galopantes, recuperando as fortes perdas

de outubro. A Crosser 150 voltou à 6ª colocação

após crescer 56,78% de um mês para o outro.

27

Fonte: Statista 2017
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YAMAHA & PRODUTO

A Yamaha Motors Co Ltd produz scooters e uma série de

motocicletas que contribuem com 62% das receitas da

empresa. Carrinhos de corrida, bicicletas híbridas elétricas,

veículos todo-o-terreno e drones de helicóptero são alguns

outros produtos da Yamaha. A empresa lançou 80 novos

modelos em 2016. A Yamaha é líder de mercado em produtos

marítimos, como barcos de pesca, motores de popa,

embarcações pessoais e barcos utilitários, que representam

20% de sua participação na receita. Produtos de energia

como veículos recreativos fora de estrada, motos de neve,

carros de golfe, tacos de golfe e geradores contribuem com

10% da receita, enquanto outros produtos como robôs

industriais e helicópteros drones representam 8% da receita.

28

Fonte: Imagem Site Yamaha
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YAMAHA & PREÇO
Sua estratégia de preços é especialmente competitiva na Índia,

onde está tentando ganhar o máximo possível de participação

no mercado de duas rodas, fabricando produtos de menor

custo que oferecem qualidade. A Índia é um mercado muito

grande para a Yamaha Motors Co Ltd e tem compradores

altamente sensíveis aos preços. A Yamaha também possui duas

rodas no segmento premium, com preço alto e atende ao

segmento de renda média alta a alta, especialmente os jovens.

A principal categoria de produtos de instrumentos musicais

também tem preços muito razoáveis e é considerada acessível

pela maioria dos consumidores. Os diferentes graus de

segmentos de preços dependem da qualidade dos produtos

29
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A Yamaha Motors também está espalhada

globalmente e possui fábricas em todo o mundo. Ela

tenta obter materiais localmente para obter redução

de custos que podem ser transferidos para os clientes

na forma de preços baixos. Por exemplo, na Índia, a

Yamaha tem 3 instalações de fabricação de última

geração em Faridabad em Haryana, Surajpur em Uttar

Pradesh e Kanchipuram em Tamil Nadu.

YAMAHA & PRAÇA

30

Fonte: Imagem Site Yamaha
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YAMAHA & PROMOÇÃO
A marca japonesa Yamaha é percebida por especialistas em

mecânica e consumidores em geral como um símbolo

internacional de qualidade e tecnologia de ponta no setor

de motocicletas e similares. A publicidade da marca aborda

os principais pilares da tecnologia e praticidade através da

figurativização bastante direta desses conceitos.

Com isso, ter algum produto da marca, faz o usuário torna-se

“estiloso” e gerar um sentimento de pertencimento à cultura

da popularidade

31

Fonte: Youtube Yahama
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CONCORRENTES
INDIRETOS

Ao analisarmos o portfólio de concorrentes indiretos,

destacamos as marcas de valores populares, mas também

podemos considerar o ecossistema de locomoção, em

linhas gerais, como hatches compactos (HB20, Polo, 208,

etc) de marcas com maior visibilidade no mercado, e

marcas que não competem em preço mas possuem

opções em categorias que seguem a mesma linha do

Sports Utility sc (Renegade, Cactus, Tracker). Por ser tratar

de uma moto de alto custo, consideramos os automóveis

como um concorrente indireto..

Podemos considerar também a vertical de bicicletas

elétricas - VanMoof S3, Gocycle GS e Cowboy 3 e

motocicletas elétricas, como é o caso da Nuuk Urban e

Nuuk Tracker.
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CONSUMIDOR
ATUAL
O modelo é focado principalmente no público de alta renda, com classe social B1 – A. Os

consumidores atuais moram em grandes centros urbanos e não dependem da motocicleta

como único meio de transporte, usam automóveis ou aplicativos de mobilidade urbana e

buscam uma motocicleta de alta cilindrada, com design arrojado e que possa ser utilizada tanto

no dia a dia quanto em atividades fora off roa, aos finais de semana. Se preocupa com a

segurança e conforto e valorizam experiências, e vêem na moto uma fuga da cidade e do dia a

dia. Levam em consideração a facilidade que uma scooter traz, trazendo mais uma opção de

meio de transporte para o dia a dia.

33



JUNHO 2022

MACROAMBIENTE

JUNHO 2022

MACROAMBIENTE
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Reprodução: Estadão

DEMOGRÁFICO 
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A região do país na liderança em relação a concentração de motociclistas habilitados é o Sudeste com 42,2%, seguido pelo Sul (20,3%),

Nordeste (18,7%), Centro-Oeste (11,1%) e Norte (7,8%). A faixa etária de maior predominância é de 31 a 40 anos, com 30,9% para os homens e

38% para mulheres, em um universo total de habilitados na categoria A, segundo informações da Associação Brasileira dos Fabricantes

de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

É crescente o número de habilitados com a categoria A no Brasil, nos últimos 5 anos houve um crescimento de 17,5% nessa categoria, de

acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Sendo que 91% procuram esse tipo de habilitação para locomoção e 61%

lazer. Apesar desses números, caiu em 10,5% nos últimos 6 anos o interesse de jovens de 18 a 30 anos em ter a sua carteira de motorista,

aponta o Detran-SP. A partir da queda no interesse dessa faixa etária, que em um futuro não tão distante estaria consumindo mais

assiduamente motocicletas, como um cliente em potencial, pode-se pensar nos impactos negativos e em queda de vendas e da

demanda no segmento.

DEMOGRÁFICO 
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Por último, pode-se adicionar que regiões densamente populadas, como é o caso de grandes cidades como São Paulo, com uma

população estimada de cerca de 12 milhões de habitantes em 2021 segundo o IBGE, sofrem com grandes problemas de trânsito, causados

principalmente pelo volume de carros. De acordo com reportagem do Estadão, com base em dados do Instituto de Energia e Meio

Ambiente (Iema), um automóvel ocupa 88% das vidas do espaço de vias de uma cidade como São Paulo. Isso pode impactar o segmento

de motocicletas, pelo fato de serem mais rápidas do que carros, pensando no trânsito lento, ocupam menos espaço e acabam servindo

como uma solução mais eficiente de locomoção em metrópoles.

Levando em consideração a localização dos habilitados e concentração por região, a marca pode direcionar seus esforços para atuação

dentro do mercado de forma mais assertiva e na quantidade necessária, assim como podemos associar o mesmo a faixa etária mais

relevante no segmento.

DEMOGRÁFICO 
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assiduamente motocicletas, como um cliente em potencial, pode-se pensar nos impactos negativos e em queda de vendas e da

demanda no segmento.
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ECONÔMICO

Como podemos notar pelo índice de desemprego, a porcentagem da população que dispõe do investimento necessário para o

consumo do setor tende a ser menor. Contudo, ainda sim será mais econômico os gastos com uma motocicleta quando

comparado a um carro, pensando principalmente no uso do combustível, o que a torna uma solução interessante para a

mobilidade urbana.

A alta desses preços gera um impacto negativo no setor automobilístico como um todo, uma vez que se torna mais caro para

quem adquirir um carro ou motocicleta o custo para se manter em uso, aliado a um cenário econômico não favorável,

Um dos fatores notórios quando analisamos o ambiente econômico é o preço da gasolina e suas variações, junto a um cenário

econômico nacional instável e com altos índices de desemprego, que teve a taxa de 11,6% de acordo com dados do IBGE em

dezembro de 2021. Com mais de 9 aumentos só em 2021, a Petrobras acumulou uma alta de 51% nos preços da gasolina que foi

repassado às distribuidoras de combustíveis, segundo levantamento do G1.
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NATURAL
Existe uma demanda e preocupação da sociedade em relação a um consumo sustentável e com os impactos ao meio ambiente que os

produtos podem causar. Como exemplo, podemos citar que 49% dos brasileiros se declararam preocupados com a questão ecológica na hora

de comprar, de acordo com a pesquisa "Global Consumer Insights Pulse Survey da PWC" em 2021. E também, um dos objetivos de

desenvolvimento sustentável feito pela ONU, a ODS 13 "Ação contra mudança global do clima" que busca combater, entre outras coisas, o

aquecimento global causado pela emissão de gases do efeito estufa, que é proveniente, também, pela queima de combustíveis fósseis como

gasolina.

Sendo assim, tanto os materiais utilizados na produção de motocicletas, quanto o combustível utilizado para que ocorra o seu funcionamento

são pontos de atenção, e que podem influenciar no sucesso das motos e manutenção da companhia Honda como um todo, como pontos de

relevância global para a indústria.

40

Nesse cenário também podemos considerar que as motos de baixa cilindrada (incluindo scooters) correspondem a 90% do mercado de

motocicletas do Brasil, conforme dados de vendas da Fenabrave de 2018. São justamente essas motocicletas que são responsáveis pelo baixo

consumo, uma moto Honda CG 125, faz um média de 35 km/l na cidade, ou seja, 38% mais econômica do que um carro hatch popular e isso

reflete na emissão de CO2.

Há também a eletrificação do setor causada também por essa necessidade de fontes alternativas de e energia, com motos e scooter elétricas,

mas que ainda não se popularizaram, por conta do alto custo envolvido, da baixa autonomia e dos poucos pontos de recargas espalhados pelas

cidades brasileiras, mas existe grande apelo pelo uso dessa nova tecnologia, principalmente pelas novas gerações.

https://mobilidade.estadao.com.br/mobilidade-para-que/motos-diminuem-transito-e-emissao-de-poluentes/


JUNHO 2022

Com a digitalização de diversos setores, as motocicletas não ficarão de fora, o futuro reserva para setor, além da eletrificação, motos

conectadas com a internet e com sensores anti queda, a Honda criou um sistema de auto balanceamento (Moto Riding Assist), que impede

que a motocicleta cai em baixas velocidades.

Além disso, sensores de assistência de condução, serão cada vez mais comuns, como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), aviso de colisão

frontal e detecção de ponto cego. Recentemente a BMW divulgou sua primeira motocicleta autônoma. É fato que motocicletas que possuem

mais tecnologia embarcada, são destinadas a públicos de renda mais elevada, pois o custo de fabricação aumenta.

TECNOLÓGICO
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Motocicletas figuram entre os produtos que mais pagam impostos, modelos de 250cc podem pagar até 64,64% de encargos,

segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), já nas motos de 125cc o valor cai para 43,82%. Isso possui um

impacto direto no preço final do produto, o que influencia na margem de lucro e também no volume de vendas.

Além disso, o aumento do ICMS em alguns estados em conjunto com a alta do dólar, fez subir o preço de motos usadas e novas,

em São Paulo a alíquota sobre o valor de venda, passou de 1,8% para 5,5% e para veículos novos passou de 12% para 13,3%. Com a

mesma justificativa usada anteriormente, esse aumento do ICMS impacta no preço total.

POLÍTICO-LEGAL
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Nessa variável um dos pontos que começam chamando atenção é o comportamento da sociedade em relação a mobilidade urbana e suas

frentes. Podemos citar o avanço e aceitação de diversos públicos aos aplicativos de transportes, e outros meios de transporte alternativos como

bicicletas, por exemplo. Em meio a esse cenário, existe uma tendência de queda nas taxas de emissão de CNH, mesmo entre os jovens, que

podem ser relacionadas aos fatores mencionados.

Com facilidades e outros meios disponíveis, o interesse em uma carteira de habilitação pode não estar mais no topo de seus desejos quando

determinam suas prioridades. Isso pode impactar as necessidades da sociedade em relação aos produtos da empresa, uma vez que a demanda

por ela pode diminuir e ser respondida de outras formas.

Por outro lado, quando consideramos apenas a frente de CNH, categoria A, voltada para motocicletas, existem aproximadamente 33 milhões de

habilitados no país.

SOCIOCULTURAL
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PESQUISA
5.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Quais os critérios que levam o consumidor a comprar uma motocicleta?

5.2 OBJETIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

PRIMÁRIO:

Identificar quais os critérios que levam o consumidor a comprar uma motocicleta.

SECUNDÁRIO:

Entender qual a comunicação que o público-alvo é atingido;

Descobrir qual a ligação do público-alvo com a moto;

Entender quais são seus hábitos de consumo para a utilização da moto. Analisando a partir do segmento e faixas de

idade.
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PESQUISA
5.4 TIPO DE PESQUISA

Definimos que a nossa pesquisa é descritiva, porque ela tem como principal objetivo descrever as características que
estão ausente do nosso campo de visão, a partir dos dados que obteremos com target já definido, determinando a
natureza do público-alvo do produto X-ADV, o feedback gerado pelo manuseio da motocicleta qual seu padrão de
comportamento perante a essa linha premium de produtos.

5.5 METODOLOGIA DE PESQUISA
Quantitativa

5.6 MÉTODO DE COLETA DE DADOS
Formulário Online (digital)

5.7 AMOSTRAGEM

145 entrevistas

- Cálculo Amostral:

Para fins estatísticos a amostra tem um nível de confiança de 95,5% e margem de erro de 8,30%.
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METODOLOGIA DE PESQUISA
Para a nossa pesquisa quantitativa, adotamos a metodologia descritiva, onde buscamos entender os hábitos de consumo do cliente e como

isso afeta o processo de compra da X-ADV.

Elaboramos nossa pesquisa da seguinte forma:
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DETALHES DA PESQUISA

QUEM?

Homens e Mulheres  

18 a 60 anos  

Classes ABC

Amantes de motocicletas

QUANDO?

Nov-Dez de 2021

Jan-Mar de 2022

ONDE?

Norte  

Nordeste  

Centro-Oeste  

Sudeste

Sul

QUANTOS?

145 entrevistas

COMO?

CAWI - Entrevistas
quantitativas online
realizadas via links
disparados
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PESQUISA
5.8 FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS

Você comprou alguma motocicleta para você mesmo

nos últimos anos, ou tem pretensão de comprar nos

próximos anos?

1. SIM

2. NÃO

Qual dessas frases mais se aplica a você quando você está

escolhendo por uma marca de motocicletas?

1. Eu sempre considero uma única marca

2. Eu escolho entre várias marcas independente de
preço

3. Eu considero a maioria das marcas e escolho a que

tem o menor preço

Pergunta Aberta:

Quais marcas de motocicletas você conhece mesmo que  

só de ouvir falar?

X

X

X

X

Pergunta Aberta:
Quais são as 3 principais coisas que você quer de uma 
marca de motocicleta?

X

X

X

X
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O quanto você está familiarizado(a) com os modelos de  

motocicletas de cada uma destas marcas?

Eu já  
comprei

Já vi ou ouvi  
falar muito,  
mas nunca  

comprei

Já vi ou ouvi  
falar um pouco,  

mas nunca  
comprei

Até hoje, nunca  
tinha visto ou  

ouvido falar nesta  
marca

X-ADV (Honda) o o o o

Yamaha Xmax 250  
(Yamaha) o o o o

BMW C 650 Sport  
(BMW) o o o o

Em uma escala de 0 a 3 qual é a sua afinidade  

com motocicletas?

0 Neutro +1 +2 +3 Eu amo

o o o o

Agora gostaríamos de saber qual utilidade que a  

motocicleta se encaixa no seu dia-a-dia:

Locomoção até o  trabalho
o

Uso como forma de  trabalho
o

Viagens o

Passeios com a  família/amigos
o

Outros (Qual?) o
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O quanto cada marca dos modelos abaixo atende às suas  

necessidades com relação a funcionalidade:

Não atende  
nenhuma das  

minhas  
necessidades

Indiferente

Atende bem as  
minhas  

necessidades

Atende muito  
bem as minhas  
necessidades

X-ADV (Honda) o o o o

Yamaha Xmax  
250 (Yamaha)

o o o o

BMW C 650
Sport (BMW)

o o o o

Qual frase você acha que melhor indica o valor de cada  

modelo.

Vale mais do 
que custa

Vale o que 
custa

Não vale o que  
custa

X-ADV
(Honda)

o o o

Yamaha Xmax  
250 

(Yamaha)

o o o

BMW C 650
Sport (BMW)

o o o
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Onde você viu, ouviu ou leu alguma coisa sobre essas  

marcas recentemente?

Jornal/  
Revista

Online
/  
Intern
et

Vitrine/  
Interior da  

Loja

Em  
Catálogos

Televisão
Não  

viu/ouviu
/  leu

X-ADV
(Honda)

o o o o o o

Yamaha  
Xmax 250  
(Yamaha)

o o o o o o

BMW C
650 Sport  

(BMW)
o o o o o o
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5.9 INFOGRÁFICO COM OS PRINCIPAIS RESULTADOS
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5.10 RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES

Os consumidores de motocicletas são capazes de obter um novo produto, ligado diretamente a uma mudança de estilo de vida e a

necessidade de trocar por um produto que atenda às suas expectativas..

A X-ADV precisa ser mais vista nos canais digitais; além disso, é importante entender que a Honda como um todo precisa criar uma

comunicação geral para uma conscientização de marca.

Mesmo a Honda sendo a mais mencionada no Top of Mind e em Conhecimento Espontâneo, a Yamaha não deixa de ser mencionada.

Levando em consideração que é a sua principal concorrente, é necessário um ponto de atenção para observar o que estão fazendo no

mercado para serem lembrados pelos consumidores.

Preços elevados são uma preocupação no momento de compra, analisar se vale o que custa.

A região Sudeste e Sul, se demonstram os maiores potenciais de compra.
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MATRIZES 
DIAGNÓSTICAS
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SWOT

OPORTUNIDADES

A moto tem um uso econômico de combustível comparado a outros veículos.

Existem aproximadamente 33 milhões de habilitados na categoria A no Brasil.

O mercado do scooter é o que mais cresce no Brasil, aumento de 5.3% 2018vs2019,

sendo que o mercado de motocicletas cresceu 3,7%.

AMEAÇAS

Motocicletas figuram entre os produtos que mais pagam impostos no Brasil.

Dificuldade na obtenção de matéria-prima.

Diminuição do interesse por carteira de habilitação entre os mais jovens.

Dólar elevado

O produto é importado.

Inflação alta e alto desemprego no Brasil

Alta do preço do combustível

FORÇAS

Alta qualidade e durabilidade das partes mecânicas.

Alta tecnologia em relação a outros produtos

concorrentes no mercado.

Design moderno, avançado e contemporâneo.

Única na categoria de scooter fora de estrada.

Alta versatilidade, já pode ser usada na cidade,

estrada e off road.

Econômica, consumo de 25 km/l

FRAQUEZAS

Custo de produção elevado, devido à alta tecnologia

em relação a outras Scooters.

Preço de venda elevado.

Produto atrelado ao dólar
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ESTRATÉGIAS
CRUZADAS

ESTRATÉGIA OFENSIVA: FORÇAS X OPORTUNIDADES

Entendemos que a alta procura por scooters favorece muito a X-ADV, principalmente para o público que busca uma moto versátil e

econômica, ela facilmente pode substituir o uso de um automóvel no dia a dia ou servir com mais um meio de transporte, aliado a sua

versatilidade off road, pode ser uma ótima opção para consumidores que gostam de motocicletas de final de semana. A alta da gasolina

contribui para esse apelo mais econômico, principalmente no dia a dia, uma espécie de motocicleta de final de semana que pode ser

usada em detrimento do carro na cidade, principalmente para economia de combustível e tempo nos deslocamentos urbanos.

ESTRATÉGIA DE CONFRONTO: FORÇAS X AMEAÇAS

Novamente podemos trazer o apelo da economia de combustível que uma Scooter traz, a X- ADV, apesar de ter um motor grande,

(750cc) é muito mais econômica que um automóvel, fazendo uma média de 25Km/l, comparando com um carro de passeio que faz em

média 8km/l. Com a alta da inflação impactando o preço da gasolina, podemos nos beneficiar desse aumento, para justificar mais o uso

de uma motocicleta do que de um automóvel, principalmente para trajetos na cidade, além disso, há o apelo de exclusividade, pois não

temos nenhum concorrente direito a X-ADV. Outro ponto a destacar é a durabilidade e alta qualidade Honda, que colabora para um

melhor preço de revenda. Podemos identificar praças, onde o imposto é maior e tentar negociações para diminuir a carga tributária.
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ESTRATÉGIA DE REFORÇO: PONTOS FRACOS X OPORTUNIDADES

Aproveitar boom da procura de scooter e evidenciar os diferenciais da X-ADV, justificando seu preço elevado através da tecnologia

embarcada, além disso, temos um vasto mercado para exploramos com 33 milhões de habilitados no Brasil, além de enfatizar a

economia gerada pelo consumo menor de combustível, se por exemplo, comparamos com um automóvel.

ESTRATÉGIA DE DEFESA: PONTOS FRACOS X AMEAÇAS

Buscar atrair os mais jovens, já que a Scooter pode ser uma solução interessante para um primeiro meio de locomoção individual. Buscar

soluções fiscais para tentar melhorar a margem de negociação e entender se conseguimos produzir no Brasil ou em algum país que

tenha o benefício da isenção do IPI.
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AMEAÇA DE ENTRADA DE NOVOS CONCORRENTES.

Por ser uma espécie de subcategoria dentro das scooter, que alinha a versatilidade de uma moto da cidade, com atributos off-road, a X-ADV

ainda não possui um concorrente direto que rivalize em todos os aspectos da motocicleta, podemos dizer que a Honda encontrou um Oceano

Azul, desde 2017 a X-ADV reina sozinha nessa categoria, mas uma nova marca tailandesa de motocicletas a Kymco, já anunciou a Kymco CV2

Concept, que será a primeira concorrente direta da Honda X-ADV, ainda não disponível no Brasil, entendemos que esse é um ponto de alta

relevância, pois haverá em breve mais concorrentes, já que o mercado de scooters no Brasil está aquecido e esse nicho ainda foi pouco

desbravado.

.

AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS.

A entrada de produtos substitutos é um fator de baixa relevância, pois a X-ADV está em uma categoria nova, em que há poucos concorrentes

indiretos, além disso, o mercado de scooter no Brasil está em pleno crescimento.

.

5 FORÇAS 
DE PORTER
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PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES.

Esse é um ponto de alta relevância hoje, visto a dificuldade em conseguir diversos componentes da cadeia produtiva, como a X-ADV é um

produto com componentes de alta tecnologia, há grande dependência dos fornecedores, o que pode causar aumento nos preços e demora de

entrega de novas motos, principalmente se olharmos o cenário mundial em relação a pandemia nos últimos 2 anos.

PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS CLIENTES.

Houve um aumento na procura de motocicletas em geral, devido principalmente pelo boom de delivery que a pandemia trouxe, mas esse

impacto positivo, não necessariamente refletiu na X-ADV, pois ela tem um valor agregado maior. Como as concorrentes indiretas possuem um

preço mais competitivo, BMW C 650 Sport a partir de R$53.900, e Yamaha Xmax 250 a partir de R$ 25.990, entendemos que esse é um ponto de

média relevância no momento, já que a X-ADV têm um preço de tabela R$81.800, por mais que o produto seja único no segmento, podemos

perder o consumir pela competitividade dos preços praticados pela concorrentes.
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RIVALIDADE ENTRE OS CONCORRENTES. 

O setor de motocicletas é historicamente concorrido, o mercado Brasileiro é relevante, somos o maior mercado da América Latina, atualmente 

produzimos 1,1 milhões de unidades e exportamos para diversos países do continente latino americano e também para África do Sul e EUA. Há 

no Brasil 20 marcas estabelecidas, nos mais diversos segmentos.
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Mas o segmento das Scooters no Brasil está particularmente aquecido, de 2015 a 2019 esse segmento foi responsável por um crescimento de

182,50%, segundo maior crescimento, atrás apenas das clássicas, mas considerando o market share que saiu 8,39% em 2015 para 23,70% em

2019. Ou seja, entendemos que esse ponto é de alta relevância, por se tratar de um segmento aquecido e em crescimento, além de alta

competitividade, temos sempre novidades e novos entrantes.
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PERSONA 1
. 

O Jorge Martins tem 38 anos e é morador da Vila Mariana em São Paulo, ele é

empresário e possui uma sorveteria gourmet no mesmo bairro, sendo casado e possui

um filho de 8 anos. Gosta de ouvir as rádios 89 e alfa. Em seu cotidiano gosta de

frequentar restaurantes da região onde mora, como em Moema e Vila Madalena. Gosta

de praticar esportes, como Cross Fit. Desde pequeno é apaixonado pelo mundo das

motocicletas, e assim entrou no mundo das Scooters. Em suas viagens de moto para o

interior do estados nos finais de semanas, aproveitando o tempo livre para participar

de encontros com outros motoqueiros e eventos, esse é o seu hobbie favorito, pegar a

estrada e curtir com sua scooter.
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PERSONA 2

A Patrícia tem 35 anos, é moradora do Morumbi em São Paulo, é gerente de vendas em

uma multinacional de tecnologia, é divorciada, possui um cachorro da raça golden

retriever, em seu cotidiano gostar de praticar esportes, como academia com seu

personal trainer e correr no parque, além disso gosta de frequentar restaurantes e

serviços da região onde mora e adjacências como Pinheiros e Itaim Bibi, nos finais de

semana gosta de viajar para cidades próximas no litoral e no interior, possui um

automóvel para locomoção no dia-dia. Desde pequena é apaixonada por motocicletas

e possui uma onde faz o uso nos finais de semana.
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PLANEJAMENTO
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OBJETIVO DE MARKETING OBJETIVO DE COMUNICAÇÃO

De acordo com informações da própria empresa, o objetivo deste

plano é aumentar o volume de vendas de 2023 em 18% referente ao

ano de 2022. O plano deverá ter a duração de 6 meses - de Julho de

2022 até Dezembro de 2022.

Aumentar awareness para o público-alvo, gerando

conhecimento do produto o que consideramos um problema

hoje. Vamos reforçar a imagem de aventura e liberdade do

produto, junto com o seu conceito premium.

PROBLEMA DE MARKETING

A motocicleta X-ADV está presente no mercado brasileiro desde

2017. Por conta de custos de importação e o seu alto valor

agregado, como falado anteriormente, tornou-se um produto de

nicho, estabelecendo uma nova categoria de motocicleta, como um

produto premium dentro do segmento de scooter. Devido a esse

cenário, alinhado com o problema de comunicação abordado no

próximo tópico, há um baixo volume de vendas do produto.

A Honda não dedica tanto esforço de comunicação para a divulgação

da X-ADV, principalmente nos meios digitais, por esse motivo existe

problema de awareness do produto, fazendo com que o público-alvo

não tenha conhecimento da motocicleta, pois a comunicação da

mesma é restrita e focada majoritariamente em produtos de outras

categorias.

PROBLEMA DE COMUNICAÇÃO
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O perfil do mercado-alvo são homens e mulheres, entre 34 a 45 anos, moradores de áreas nobres, dos principais centros urbanos, como;

Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília, Cuiabá, Recife e Fortaleza. Já possuem sua

independência financeira, são empresários ou gestores em grandes companhias, já possuem filhos e são casados. Gosta de ouvir as

rádios 89 e alfa. Em seu cotidiano gosta de frequentar restaurantes da região onde mora, além de praticar esportes, como crossfit e

beach tênis. São entusiastas desde pequeno, é apaixonado pelo mundo das motocicletas, e assim entrou no mundo das Scooters. Em

suas viagens de moto para o interior do estados nos finais de semanas, aproveitando o tempo livre para participar de encontros com

outros motoqueiros e eventos, esse é o seu hobbie favorito, pegar a estrada e curtir com sua scooter.

RESUMO: MERCADO-ALVO, SEGMENTAÇÃO E 

PERSONAS PARA A CAMPANHA
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POSICIONAMENTO

Considerando a pirâmide brand dynamics, o nosso posicionamento é

estabelecer a marca X ADV com um conceito premium e híbrido no

mercado, permitindo o consumidor alvo explorar os atributos principais

do produto, sem deixar de arriscar os valores conservadores e urbanos

do seu dia a dia, gerando uma fidelidade inigualável e única ao produto.

Além disso, a marca deve ser vista como pioneira no lançamento e

desenvolvimento dessa nova categoria mediante aos seus concorrentes,

sempre pensando no conforto, tecnologia e lazer.

É importante ressaltar que a marca preza pela criação de uma conexão

próxima e de confiança com os seus consumidores atuais e potenciais.

Ao adquirir o produto, os clientes confiam que estão fazendo a aquisição

de um produto com alto valor agregado e diferente dos demais.
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1) Proeminência: A X-ADV quer destacar a possibilidade de

intercambiar os mundos (urbano e off road), mantendo a

independência e quebrando barreiras.

2) Imagem: A marca quer deixar explícito a beleza e tecnologia do

produto, considerado uma motocicleta de ponta quando olhamos

desenvolvimento tecnológico, priorizando o conforto e lazer.

3) Desempenho: O produto explora uma nova categoria,

desempenhando o pioneirismo no nicho setado.

4) Sensação: Busca despertar nos consumidores a sensação de

liberdade, aventura e o poder de sonhar, sem perder os atributos

conservadores.

5) Julgamento: A marca possui um ticket médio elevado, porém

justificado nos valores agregados.

6) Ressonância: Ao adquir a X-ADV, o consumidor estabelece uma

relação de conexão única com o produto, gerando fidelidade e

confiança na marca.

POSICIONAMENTO
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PENETRAÇÃO DO MERCADO

Entendemos que a penetração do mercado será o nosso foco de desenvolvimento, visto que, queremos promover o produto X-ADV dentro do seu

mercado segmentado. Com isso, selecionamos os melhores canais e estratégias de comunicação para gerar conhecimento da marca/produto

facilitando a motivação de compra e tangibilizando os benefícios que a motocicleta tem a oferecer, dessa forma será possível que a empresa

alcance e explore novos segmentos de consumidores no mesmo mercado que atua. A ideia é gerar engajamento e garantir que o produto se

destaque com os seus possíveis concorrentes diretos e indiretos, e reforçar sua imagem de exclusividade e hibridismo, uma vez que o produto pode

se adaptar a diversas condições relacionadas a rotina de seu público, e isso é um grande diferencial comparado as ofertas disponíveis no mercado.

Seguindo a linha de experiência do consumidor, pode-se considerar como estratégia, a disponibilização de planos customizados e a personalização

do produto - no sentido de disponibilizar acessórios, material do banco e etc - na hora da venda. Todas essas iniciativas propostas levarão a um

maior envolvimento de novos consumidores, seguindo o mesmo nicho e características do nosso público-alvo, com o produto.

MATRIZ ANSOFF
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MATRIZ GENÉRICA DE PORTER

DIFERENCIAÇÃO

O foco escolhido será a diferenciação, o produto se diferencia dos concorrentes, primeiramente porque a motocicleta está em uma categoria nova,

inaugurada por ela, pois não é exatamente uma moto feita para trilhas e esportes, mas também não é uma categoria convencional para um simples

uso cotidiano, sendo uma moto híbrida, seja em uma trilha off road ou na cidade. Contando com um design inovador e sendo um produto robusto

com tecnologias avançadas, além de estar sob o guarda chuva de sua marca, a Honda, que atua há 51 anos no Brasil sendo líder de mercado e

possuindo grande relevância no segmento, e liderança em lembrança de marca de acordo com o ranking da Folha, em 2021. Um dos grandes pontos

da X-ADV, é que ela foi feita para um público que se preocupa com qualidade, e paga mais caro por isso, seguindo um relacionamento mais exclusivo

com a marca. Dessa forma, todos esses atributos fazem com que a X-ADV se diferencie em relação aos concorrentes.
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AÇÕES
1ª FASE - LARGADA

Serão 3 os escolhidos. Para participar do sorteio, além de estar inscrito no programa, o candidato deverá gravar um vídeo para o Story do Instagram

respondendo a seguinte pergunta: Qual a mota Honda que te leva para o Rally dos Sertões? - ele deverá marcar a página do evento e da Honda, e

apenas os que acertarem estarão aptos a participar do sorteio. Durante o mês que antecede o evento, faremos a promoção da participação da X-ADV

no evento, através de posts nos stories e feed do Instagram, e através do influenciador selecionado para ser embaixador da X-ADV na campanha,

buscando trazer mais inscrições. Toda a participação da X-ADV durante o evento será comunicada através de mídia paga, com veiculação em Ads no

Instagram e Facebook; a promoção também ocorrerá nas redes próprias da Honda, pelo Instagram e Facebook. Também prevemos mídia espontânea

graças à cobertura por jornais e portais do meio e redes sociais, pelo público apaixonado por motos. Através das ativações e participação no evento

iremos aumentar o awareness sobre o produto, despertando um maior interesse e busca por conhecimento pelo público alvo.

A fase largada será o início da campanha proposta. Elaboramos o projeto vinculado ao Honda Red Rider, o programa de relacionamento da Honda

voltado para clientes e potenciais clientes da marca, onde qualquer um pode se inscrever. Os participantes têm acesso a atividades, como expedições,

cursos sobre motocicletas, participações em eventos off-road, entre outras. O intuito desse programa é fazer com que seu público-alvo se mantenha

próximo a marca e seus produtos. Pensando na participação em expedições, incluiremos a X-ADV na participação, já recorrente, da Honda no Rally dos

Sertões, que acontece em algumas cidades do nordeste. Durante todo o campeonato, sua participação se dará através de ativações nas etapas do

circuito com um stand do produto e a oportunidade de realizar um test ride na moto. A escolha do evento se dá pela aderência do produto com o seu

espírito de aventura, e da dualidade da moto, conseguindo participar dos dois mundos, como uma scooter premium que pode tanto estar no asfalto de

uma grande cidade, quanto numa estrada de terra no sertão do país. Para selecionar os convidados para a expedição, a Honda vai realizar um sorteio

convidando primeiramente a sua base de participantes do programa através do email, e também através do Instagram convidando todos para se

inscreverem no Red Rider, o que é obrigatório para a participação no sorteio.
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No Rally dos Sertões, simultaneamente à competição, faremos uma websérie, para atuar de forma complementar como uma campanha de

sustentação até a próxima fase, já que o evento possui uma duração média de 14 dias. Vamos contar com 6 episódios com duração de 20

minutos cada, com um resumo da participação da X-ADV no circuito, e a expedição com os influenciadores e ganhadores do sorteio, com

lançamento semanal. A veiculação será feita no Youtube, através do canal da Honda, e a promoção através das mídias sociais.
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RALLY DOS SERTÕES 
Influenciador escolhido para ser embaixador: Circuito onde passará o Rally:

1ª. etapa PIPA RN – PATOS PB – TOTAL= 410KM

2ª. etapa PATOS PB – ARARIPINA PE - TOTAL= 509KM

3ª. etapa ARARIPINA PE – SÃO RAIMUNDO NONATO PI – TOTAL= 

404KM

4ª. etapa S.RAIMUNDO  PI / S. RAIMUNDO  PI – 311KM

5ª. etapa  SÃO RAIMUNDO PI / XIQUE XIQUE BA – TOTAL= 433KM

6ª. etapa XIQUE XIQUE BA / PETROLINA PE – 456KM

7ª. etapa PETROLINA PE / DELMIRO GOUVEIA AL – 435KM

8ª. etapa /DELMIRO GOUVEIA AL / ARAPIRACA AL – 235KM

9ª etapa ARAPIRACA AL / TAMANDARÉ PE 

Reno Romeu - Bicampeão brasileiro de Kite Surf. O atleta carioca 

de 31 anos conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram, e 

um alto engajamento com o público esportivo, com uma página 

voltada para a prática de esportes, aventuras e lifestyle como 

viagens.

Pensando nas próximas etapas, durante o mês de julho, efetuaremos 

a gravação de um comercial para ser veiculado na TV fechada.

Período: 01 de Julho a 31 de outubro de 2022
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O kit será elaborado a partir de uma experiência aventureira, trazendo a mensagem de potência sobre o produto, com uma caixa estilizada em 

formato de capacete com o nome da X-ADV, um convite do evento Duas Rodas, uma miniatura da moto de lançamento e uma personalização 

de chaveiro. 

Outra estratégia importante é a cobertura do trajeto até o evento com mídia OOH em relógios de rua e prédios comerciais, iremos promover a 

participação da X-ADV no evento, assim o público que estará a caminho do evento será exposto à moto antes da chegada ao local, incentivando 

a curiosidade deles para a participação no evento.

Período: 01 a 06 de novembro de 2022

2ª FASE - CORRIDA
Na fase Corrida começaremos a promover a comunicação do produto visando não só a estética, mas também a funcionalidade. Planejamos a

ação com base na participação já recorrente da Honda no evento Salão Duas Rodas, que está entre um dos três maiores eventos de motos do

mundo, junto da maior expressão de cultura e lifestyle Duas Rodas para o público B2C e B2B. Nesta fase, trabalharemos em parceria com o

influenciador escolhido para apresentar as características do produto de maneira autêntica e com uma linguagem direta. A nossa agência será

responsável pelo briefing de conteúdo, e o Reno responsável pela pela postagem de stories em seu Instagram promovendo a participação da X-

ADV no evento e convidando o público. Durante o decorrer do Duas Rodas ele também produzirá stories para o seu perfil e o da marca. A Honda

terá seu próprio stand como de costume, com painéis ilustrativos dos produtos, a exposição das motos, e incluiremos pontos de informações e

acessórios personalizados como capacetes, luvas e chaveiros, também haverá uma lista de interesse para os participantes do evento que se

quiserem adquirir de forma antecipada a X-ADV. O impulso começará através do press kit, onde os influenciadores receberão uma caixa

interativa da marca para despertar o desejo dos seus seguidores.
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Na terceira fase, alinhando os objetivos de marketing e comunicação, como o aumento do awareness e de vendas, queremos que o produto seja

falado pelo público, e que queiram descobrir mais sobre a X-ADV. Depois da participação no Salão Duas Rodas, começaremos a veiculação do

comercial, gravado durante a primeira fase, na TV fechada, e veiculamos no canal OFF. Além do awareness gerado pelo comercial, traremos as

qualidades do produto premium e do espírito de aventura na produção, e fecharemos com o Call-to-Action, convidando os telespectadores para

um test ride em uma das concessionárias Honda. Alinhado a isso, também teremos mídia OOH nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro, em

relógios de rua próximos a concessionárias com o mesmo Call-to-Action, assim pessoas que circulam diariamente pelas redondezas serão

impactadas diversas vezes, onde buscamos conversões em test rides e posteriormente em vendas. De forma complementar, a promoção

também será feita em prédios residenciais nas mesmas localidades.

Baseado na pesquisa quantitativa, nosso maior awareness está dentro do digital. Contudo, entendendo os resultados, focaremos em Test-rides

nas lojas físicas buscando atrair esse público e investir mais em digital da marca para que o awareness continue alto.

Período: 07 de Novembro a 15 Dezembro de 2022

3ª FASE – LINHA DE CHEGADA
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DATAS
1/7 ATÉ 1/8  - SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES RED RIDER

Através de um sorteio promovido nas redes sociais selecionaremos os ganhadores da promoção. O candidato fará um post nos stories do 
Instagram marcando a Honda e a página do evento respondendo a pergunta "Qual a moto da Honda que te leva para o Rally dos 
Sertões?" Apenas quem acertar, poderá participar do sorteio.

2/8 ATÉ 25/08 - PROMOÇÃO DO RALLY (STORIES SEMANAIS, FEED, DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS)

Nesse período faremos postagens promovendo a participação da X-ADV no evento e também acontecerá a divulgação dos selecionados 
no sorteio.

26/08 ATÉ 10/9 - RALLY DOS SERTÕES 

O grande dia irá chegar, e durante essa semana faremos todas ativações no evento. Além da gravação de uma websérie durante as etapas 
da competição.

11/9 ATÉ 31/10 - VEICULAÇÃO DA WEBSÉRIE NO YOUTUBE 

A websérie produzida durante o evento será veiculada no Youtube, com alguns lançamentos semanais.
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1/11 ATÉ 6/11 (COBERTURA DE TRAJETO ATÉ O EVENTO, PRÉDIOS COMERCIAIS) 

SALÃO DUAS RODAS  

Banner e Stand 

Resumo do roteiro para o comercial:
Começa com trabalhador saindo pra rua. Ele vê uma X-ADV que para no farol, a câmera volta para o rosto do homem encantado e com cara 
de que deseja a moto. O foco volta para a moto, o chão muda para off road e a moto sai levantando poeira, câmera fecha no rosto do 
homem olhando para o relógio, ele olha para uma concessionária e corre para fazer o test ride. O áudio fecha a frase: “Venha viver o melhor 
dos dois mundos e faça um test ride da X-ADV em uma concessionária Honda”

7/11 A 15/12 OOH - PERTO DE CONCESSIONÁRIAS + VEICULAÇÃO DO COMERCIAL

Através de OOH em relógios de rua próximos às concessionárias com o call to action convidando as pessoas para o PDV para um test-ride 
na motocicleta com o objetivo de finalizar a venda
Baseado na pesquisa quantitativa, nossos maiores awareness estão dentro do digital e nas lojas físicas. Contudo, entendendo os resultados, 
focaremos em test-rides nas lojas físicas e investir mais em digital da marca.
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CRIAÇÃO

JUNHO 2022
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LINHA CRIATIVA

A Honda busca fazer com que seus clientes pensem na marca como um transformador de sonhos em realidade, assim como seu

slogan menciona: Power of Dreams.

POSICIONAMENTO DA MARCA

OBJETIVO DE CAMPANHA

O objetivo da campanha é fazer com que o cliente veja a X-Adv como a ponte que liga seu mundo ordinário com o mundo de seus

sonhos.

O tom de voz que a Honda utiliza é a da emoção, pois busca proporcionar a sensação de que sonhos estão ao seu alcance e podem

ser alcançados.

TOM DE VOZ DA MARCA

A única moto off-road e scooter ao mesmo tempo.

ORIGINALIDADE

Ter uma moto para todo tipo de terreno, tanto urbano, quanto off-road.

BENEFÍCIO
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A junção dessas funções não é algo de outro mundo, e está mais perto do que você imagina.

AFIRMAÇÃO

FOCO EM RACIONAL, CONTEÚDO E CONCEITO

Ao mesmo tempo onde exemplificaremos a diferença dessa moto para as demais (a facilidade de andar em qualquer terreno, tanto

campo quanto urbano, as tecnologias de conforto e segurança, etc..), queremos mostrar através dos eventos, vídeos e webseries,

esse diferencial: teremos circuitos e trilhas com as motos X-ADV, tanto com pilotos Honda, quanto com consumidores da moto.

CONEXÃO SUBJETIVA

Buscamos fazer com que o cliente associe que essa junção de mundos (off-road e urbana) não seja apenas pertencente à moto.

Ao incluirmos motociclistas Honda, buscamos fazer com que nosso público não se sinta apenas como um consumidor comum, e

sim que faça parte desse mundo externo. Retomando assim essa junção de funcionalidade e mundo.
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A X-Adv representa o cliente, como ator intercambiável entre os mundos em que vive.

IDEIA CENTRAL

Os mundos se conectam com a X-Adv.

CONCEITO CRIATIVO
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Durante a fase inicial da campanha, buscamos utilizar imagens da X-ADV que remetessem à velocidade, emoção,

excitação e aventura, para frisarmos o lado sport da moto, e andar simultaneamente ao Rally dos Sertões.

Durante a fase dois, utilizamos imagens que conversassem mais com o imaginário, com o intuito de remeter ao lado

subjetivo da campanha e despertar e atrair a curiosidade do público, com o direcionamento ao Salão Duas Rodas.

Na fase final, buscamos simultaneamente o urbano e o off-road, com elementos subjetivos para linkar os dois mundos, e

fechar a ideia no Call to Action à Concessionária

CONCEITO IMAGÉTICO

DEFESA CRIATIVA
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Na nossa paleta de cores, utilizamos as cores atuais da comunicação da Honda. Além de utilizarmos nas peças cores que 

remetem ao urbano (cinza, branco, preto) e cores que remetem ao off-road (bege, marrom, azul e verde)

CORES
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A proposta criativa é fazer com que o hibridismo (urbano e off-road) não seja exclusivo unicamente da moto, queremos que o

público-alvo se identifique com esse hibridismo ao se ver utilizando a moto no seu mundo comum e ordinário e no seu mundo dos

sonhos (off-road, rally dos sertões, etc..)

Seguimos também a identidade visual do Brand Guide da Honda (espaçamento, fontes, fotografia e cores)

APELO

Escolhemos para a campanha, a tipografia Montserrat, tanto para títulos, quanto para textos, pois sua composição remete à

seriedade e tecnologia, além de conversar com os elementos gráficos que escolhemos, levando em conta o grande diferencial e

motivador da campanha, o hibridismo e a dualidade dos mundos.

TIPOGRAFIA
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MOODBOARD
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///

KV
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PEÇAS
Post Instagram Carrossel (Sorteio Rally)
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Post Instagram (Ganhador) Post Instagram (Início Rally)
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Websérie Ep 1. (Abertura 1º segundo) Websérie Ep 1. (Abertura 2º segundo)
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Websérie Ep 1. (Abertura 3º segundo) Websérie Ep 1. (Melhores Momentos)
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Websérie Ep 1. (Entrevista)
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Stand X-Adv Salão Duas Rodas (off-road)Stand X-Adv Salão Duas Rodas (urbano)
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Press Kit Salão Duas Rodas Stand X-Adv Rally dos Sertões
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PEÇAS OOH

Pré Salão Duas Rodas 1 Pós Salão Duas RodasPré Salão Duas Rodas 2
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STORYBOARD COMERCIAL
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STORYBOARD COMERCIAL

Duração total aproximada: 30 segundos
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MÍDIA

JUNHO 2022

MÍDIA
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1. PÚBLICO-ALVO DA CAMPANHA DE MÍDIA

Homens e mulheres

34 a 45 anos

Moradores das capitais brasileiras em regiões nobres, pertencentes a classe A.

Apaixonados por motocicletas

2. VERBA DA CAMPANHA

R$ 500 mil - Durante os 6 meses da campanha, que serão distribuídos em três fases..

3. PRAÇA(s) DE CAMPANHA

São Paulo (30%), Rio de Janeiro (15%) , São Luís (10%) , Porto Alegre (10%), Curitiba (10%), Belo Horizonte (10%), Brasília (10%) e Salvador (5%).

Referências de Share/Pesquisa

44% Sudeste

11 % Norte

7% sul

6% centro oeste

3% nordeste

PLANO DE MÍDIA
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4. PERÍODO DE CAMPANHA

. Julho - Dezembro de 2022. 

. Rally dos Sertões, evento de competição esportiva no sertão

. O Salão Duas Rodas, um  evento anual que acontece na capital paulista

Ambos acontecem no segundo semestre.

5. DESAFIOS DA MÍDIA

. Aumento do awareness 

. Reforçar a imagem e a identidade da moto, gerando conversão de vendas a partir das chamadas que serão feitas pensando na terceira fase da 

campanha pensando em convidar os clientes para o PDV.

6. OBJETIVO DE MÍDIA

Alcance: O nosso objetivo é atingir 52% do público alvo dentro das nossas praças.

Frequência-Média: 5x por dia 

Continuidade: A campanha será em ondas, apesar de acontecer de forma constante durante 6 meses, ela passará por fases diferentes de acordo 

com o evento 
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7. ESTRATÉGIA DE MÍDIA

. Mídias sociais (Instagram e Facebook + Youtube): No Instagram é onde o perfil da Honda promoverá todas as etapas da campanha. O

objetivo de utilizar Ads patrocinados é atingir de forma segmentada o público alvo nos dois canais. No Youtube poderemos fazer a veiculação

da websérie.

. Grande alcance e frequência, poderemos contribuir com o nosso objetivo de aumento de awareness e elevar a participação no digital.

. De acordo o Mídia Dados de 2021 a penetração de mídia digital no total da população é de 88%, sendo que a classe A/B tem participação de

41% no meio, o que faz muito sentido com o público da campanha.

. TV Fechada usada estrategicamente já que conseguimos atingir um público nichado e de alta renda. Ainda segundo o levantamento do

Mídia Dados, a classe A/B predomina 55% de participação, e esse meio possui 36% de penetração no total da população.

. Canal OFF: voltado para esportes radicais e trabalha com o público jovem e adulto.

. Objetivo: Penetração da campanha.

. OHH será complementar à campanha. Segundo o Mídia Dados, esse meio tem 88% de penetração no total da população.

. Banners/Outdoors localizados estrategicamente, a caminho do evento - Salão Duas Rodas.

. Impactará diretamente no Call-to-action, onde convida os potenciais clientes para conhecer o produto e fazer o test-ride em uma das

concessionárias próximas.

. Influenciador possui um papel estratégico na campanha uma vez que o seu perfil tem conexão com o espírito e público alvo do produto,

reforçando a imagem desejada. E de acordo com o mesmo levantamento do Mídia Dados, as empresas consideram que produzem os

melhores resultados em Amplificação e Awareness com 70%, e também, 45% em conversão direta, como vendas. Que são dois objetivos da

campanha.
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Período Veículo Resultados CPR Desembolso Cliente Share de investimento

Julho de 2022

Facebook 6.879.310 R$                   3,05 R$            21.000,00 4%

Instagram 9.653.226 R$                   3,26 R$            31.500,00 6%

Mailing 30.000 R$                   0,33 R$            10.000,00 2%

Agosto de 2022

Facebook 6.879.310 R$                   3,05 R$            21.000,00 4%

Instagram 9.653.226 R$                   3,26 R$            31.500,00 6%

PDV 50.000 R$                   0,59 R$            29.700,00 6%

Setembro de 2022
PDV 50.000 R$                   0,59 R$            29.700,00 6%

Youtube 8.855.932 R$                   3,11 R$            27.500,00 6%

Outubro de 2022 Youtube 8.855.932 R$                   3,11 R$            27.500,00 6%

Novembro de 2022

PDV 50.000 R$                   0,61 R$            30.600,00 6%

PAY TV 70 R$           1.000,00 R$            70.000,00 14%

OOH 25.000 R$                   2,80 R$            70.000,00 14%

Dezembro de 2022
PAY TV 30 R$           1.000,00 R$            30.000,00 6%

OOH 25.000 R$           2.800,00 R$            70.000,00 14%

Subtotal R$         500.000,00 100%

Fee Agência  8% R$           73.192,80 

Total R$         573.192,80 

8. CHANNEL PLANNING
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9. TÁTICA DE MÍDIA
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10. INVESTIMENTO EM MÍDIA

Facebook
Instagram
PDV
Youtube
OOH
PAY TV
Mailing
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CRONOGRAMA DE MÍDIA
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CRONOGRAMA E 
INVESTIMENTOS
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CRONOGRAMA E INVESTIMENTOS

11.1 VERBA DISPONÍVEL

Valor total da campanha R$ 916.160,00

Valor gasto com a agência: R$ 73.292,80.

Verba destinada ao produto X-ADV para comunicação de julho a dezembro de 2022: R$ 842.867,20

Valor destinado a mídia: R$ 500.000,00

Valor para gastos de produção: R$ 342.867,20

11.2 CRONOGRAMA DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING E COMUNICAÇÃO

A remuneração para a agência será de 8% da verba destinada à comunicação: R$ 73.292,80. No valor está incluso metodologias de pesquisa,

planejamento estratégico da campanha, criação de KV para a marca e desdobramento para peças publicitárias e mídia, assim como toda a

prestação de contas após a campanha.

11.3 REMUNERAÇÃO DA AGÊNCIA

R$ 73.292,80
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ROI

12.1 ROI

- O cálculo é baseado através da totalidade do retorno alcançado pela campanha, a subtração do valor investido e dividida pelo mesmo 

investimento. 

- Lembrando que usamos 8% do faturamento em 6 meses para realizar a campanha, que está acima da média (investimento). Levando 

em consideração que é a primeira campanha do produto no Brasil e precisamos de um grande investimento para executá-la.

Fórmula:

ROI = [(Faturamento com campanha - Faturamento sem campanha) - Verba]

Verba

ROI = [(13.497.000,00 - 11.452.000,00) - 916.160,00]

916.160,00

ROI = 1,23214 x 100

ROI = 123% 

Concluímos que a rentabilidade é positiva em 123%, e que a cada R$ 1,00 investido, a Honda receberá R$ 1,23. Assim, as ações propostas pela 

Ponti trarão o resultado esperado para o cliente. 
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

12.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Demarcamos os principais indicadores de sucesso para a campanha de lançamento, são eles: 

● Aumento de awareness por meio dos principais meios de comunicação,

● Aumento de venda após a campanha,

● Acompanhamento de resultados de vendas com as concessionárias regionais,

● Pesquisa de mercado para avaliar o recall da campanha e qual a posição do setor no mercado, tendo em vista, o desempenho dos 

concorrentes,

● Pesquisa de satisfação pós-venda,

● KPIs de mídia, como por exemplo, a porcentagem de inscritos no sorteio.
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O valor total disponível para a campanha é de R$ 916.160,00, desses, R$ 500.000,00 foram investidos em mídia, R$ 73.193,00 com o fee 
da Agência Ponti, e os custos com a produção que totalizaram R$342.967,00.
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TABULAÇÃO DA PESQUISA

55,9% dos respondentes são homens
44,1% dos respondentes são mulheres

100% dos respondentes compraram e/ou pretendem 
comprar motocicletas.

1. Você comprou alguma motocicleta para você mesmo nos últimos 
anos, ou tem pretensão de comprar nos próximos anos?

2.    Qual o seu sexo?
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47,6% dos respondentes se encontram na faixa de 18-40 anos
47,6% dos respondentes se encontram na faixa de 40-60 anos
4,10% são maiores de 60 anos
0,70% são menores de 18 anos

47,4% dos respondentes se localizam no Sudeste
18,2% dos respondentes se localizam no Sul
14,6% dos respondentes se localizam no Nordeste
10,9% dos respondentes se localizam no Centro-Oeste
8,8% dos respondentes se localizam no Norte

3.   Por favor, selecione a faixa abaixo onde sua idade se encontra. 4.  Em qual região você mora?
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45,3% dos respondentes se classificam na classe social A
29,2% dos respondentes se classificam na classe social B
12,4% dos respondentes se classificam na classe social C
6,6% dos respondentes se classificam na classe social D
6,6% dos respondentes se classificam na classe social E

48,9% dos respondentes escolhem várias marcas independente do preço
21,9% dos respondentes não considera nenhuma das opções
18,2% dos respondentes escolhem a que tem menor preço
10,9% dos respondentes consideram uma única marca

5. Em qual das classes sociais você se encaixa? 6. Qual dessas frases mais se aplica a você quando você está escolhendo 
por marca de motocicletas?
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40% dos respondentes conhecem a marca Honda
27% dos respondentes conhecem a marca Yamaha
15% dos respondentes conhecem a marca Suzuki
8% dos respondentes conhecem a marca BMW
5% dos respondentes conhecem a marca Harley Davidson
3% dos respondentes conhecem a marca Dafra
2% dos respondentes conhecem a marca Ducati

47% dos respondentes decidem por Preço e Manutenção antes de comprar
24% dos respondentes decidem por Estilo e Funcionalidade antes de comprar
9% dos respondentes decidem por Motor e Conforto antes de comprar
8% dos respondentes decidem por Qualidade antes de comprar
7% dos respondentes decidem por Cor e Peça antes de comprar
5% dos respondentes decidem por Segurança e Design antes de comprar

8. Quais são as 3 principais coisas que você quer de uma marca de 
motocicleta?

7. Quais marcas de motocicletas você conhece mesmo que só de 
ouvir falar?
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Já comprou:
X-ADV- 35% dos respondentes já compraram
XMax- 80% dos respondentes já compraram
BMW C 650- 12% dos respondentes já compraram

Já ouviu, mas nunca comprou:
X-ADV- 95% dos respondentes já escutaram falar, mas nunca 
compraram
XMax- 53% dos respondentes já escutaram falar, mas nunca 
compraram
BMW C 650- 75% dos respondentes já escutaram falar, mas 
nunca compraram

Nunca ouviu:
X-ADV- 7% dos respondentes nunca ouviram falar sobre essa 
moto
XMax- 4% dos respondentes nunca ouviram falar sobre essa 
moto
BMW C 650- 50% dos respondentes nunca ouviram falar sobre 
essa moto

9. O quanto você está familiarizado(a) com os modelos de motocicletas 
de cada uma destas marcas?
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48,2% dos entrevistados amam motocicletas

33,6% dos entrevistados dizem gostar muito de motocicletas

13,1% dos entrevistados gostam de motocicletas

5,1% dos entrevistados se dizem neutros quando a sua 
afinidade com motocicletas

10. Em uma escala de 0 a 3 qual é a sua afinidade com motocicletas?
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39% dos entrevistados utilizam a moto como forma de
locomoção até o trabalho

28,9% do entrevistados utilizam a moto como forma de passeio

24,4% dos entrevistados utilizam a moto para viagens

5,3% dos entrevistados utilizam a moto como forma de trabalho

2,4% dos entrevistados disseram outras opções

11. Agora gostaríamos de saber qual utilidade que a motocicleta se 
encaixa no seu dia-a-dia:
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61% dos respondentes reportaram que a X-ADV atende bem às suas necessidades
47% dos respondentes reportaram que a X-ADV é indiferente quanto atender às suas necessidades
15% dos respondentes reportaram que a X-ADV atende não atende às suas necessidades
14% dos respondentes reportaram que a X-ADV atende muito bem às suas necessidades

12. O quanto cada marca dos modelos abaixo atende às suas necessidades com relação a funcionalidade.
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56% dos entrevistados acham que a X-ADV não vale o que 
custa

44% do entrevistados acham que a X-ADV vale o que 
custa

21% acham que a X-ADV vale mais do que custa

16% Não tem conhecimento do preço da X-ADV

13. Qual frase você acha que melhor indica o valor de cada modelo.
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79% dos respondentes viram/ouviram/leram alguma comunicação da Honda no digital
35% dos respondentes viram/ouviram/leram sobre a Honda em vitrines e/ou lojas
12% dos respondentes viram/leram sobre a Honda em catálogos
7% dos respondentes leram sobre a Honda em jornais e/ou revistas
3% dos respondentes não viram/leram/ouviram nenhuma comunicação sobre a Honda
1% dos respondentes viram alguma comunicação da Honda na televisão

14. Onde você viu, ouviu ou leu alguma coisa sobre essas marcas recentemente?
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