
 
 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
 

AGÊNCIA SOUL MADE 

 
 

 
 

 

A REALIDADE DO MERCADO PUBLICITÁRIO E A CONCORRÊNCIA 

ENTRE AS AGÊNCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2º SEMESTRE DE 2018 



 
 

 

AGÊNCIA SOUL MADE 

 
ANGELA MORGADO QUEIROZ 

BRENDA RIBEIRO DE SOUZA 

BRUNO CORTINA PEREIRA 

CÍNTIA MENDES DOS SANTOS 

JANAINA MOURA BATISTA 

JENNYFER VANESSA BERNARDES DE SOUZA 

JOÃO VICTOR LOPES BONTEMPI 

KARINA MENEZES LEITE 

MARILIA AMARA LEÔNCIO DO VALE 

MATIAS VINICIUS ARAUJO SANTOS 

PRISCILLA MOREIRA 

RAFAELA DE AZEVEDO DA SILVA 

 

 
 
 

 
Projeto Experimental apresentado no curso 
de graduação à Universidade Metodista de 
São Paulo, Faculdade de Comunicação 
como requisito parcial para conclusão do 7º 
período do curso de Publicidade e 
Propaganda. 
 
Coordenação: Prof. Marco Antonio Cirillo. 

 
Orientação: Prof. Dyonisio José Lopes 
Moreno, Prof. Eduardo Magnani, Prof. Marcio 
Guerreiro, Prof. José Antonio Fardo, Carrilho, 
Prof. Marco Antonio Alves de Moraes, Prof. 
Rafael Puls e Prof. Roberto Malacrida.  
 

 
 
 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2º SEMESTRE DE 2018 



 
 

 

RESUMO 

A agência experimental Soul Made composta por alunos da Universidade 

Metodista de São Paulo, no oitavo semestre do curso de Publicidade e 

Propaganda, desenvolverá para este Projeto Integrado uma campanha de 

Reposicionamento de Marca para a empresa Suvinil Tintas. Para obter um 

resultado eficaz, esse projeto abordará um conteúdo multidisciplinar em conjunto 

com os direcionamentos ministrados pelos orientadores do curso durante o 

semestre. O conteúdo desses resultados abordará diferentes pesquisas sobre a 

marca de acordo com o composto de marketing da mesma, bem como pesquisas 

de caráter qualitativo e quantitativo, onde através desses resultados, a agência 

iniciará o planejamento para desenvolvimento das estratégias a serem 

trabalhadas, resultando no briefing de criação para definição do conceito criativo 

e após esta etapa, definição do plano de mídia com a apresentação dos veículos 

a serem trabalhados nessa campanha.  

 

Palavras-chave: Comunicação - Suvinil Tintas - Campanha Publicitária - 

Reposicionamento de marca - Cores - Atualização de marca - Composto de 

Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The Soul Made experimental agency, made up of students from the Methodist 

University of São Paulo, in the eighth semester of the Advertising and 

Propaganda course, will develop for this Integrated Project a Brand Repositioning 

campaign for Suvinil Tintas.  

To achieve an effective outcome, this project will address multidisciplinary 

content in conjunction with the directions given by course counselors during the 

semester. The content of these results will address different research on the 

brand according to the marketing compound of the same, as well as qualitative 

and quantitative research, where through these results, the agency will begin 

planning for the development of strategies to be worked, resulting in the briefing 

of creation for definition of the creative concept and after this stage, definition of 

the media plan with the presentation of the vehicles to be worked in this 

campaign. 

 

Keywords: Communication - Suvinil - Advertising Campaign - Repositioning of 

brand - Colors - Brand update - Marketing Composite. 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto integrado será produzido pela agência Soul Made, com o 

objetivo de desenvolver uma campanha de reposicionamento de marca para a 

Suvinil Tintas. A execução dele propiciará aos integrantes do grupo a experiência 

de planejar ações para suprir as necessidades do cliente, e a chance de trabalhar 

com uma empresa com décadas de atuação, em uma fase de atualização de 

marca. 

 A Suvinil Tintas está presente no mercado há mais de 50 anos, e passou 

por diversas reformulações, em sua estrutura e em sua comunicação. A 

necessidade de se adequar às novas tecnologias se fez uma grande motivação 

para a maioria destas mudanças, mas a imprescindibilidade de se adaptar à nova 

maneira de agir e pensar de seu público-alvo, também fora um incentivo para a 

busca da marca por atualizações. 

 Podemos criar um elo entre as cores e emoções, explicado pela ciência e 

psicologia. Elas despertam em nossa mente sensações e lembranças que nos 

impulsionam, ou, que nos remetem momentos bons de nosso passado. As 

motivações de uma pessoa para redecorar sua casa são das mais diversas, 

desde as que o fazem por uma necessidade de adequar sua casa para um novo 

membro que está a caminho, e aquelas que estão sempre a mudar pelo desejo 

de experimentarem sempre um ambiente novo em sua própria casa. Ao longo 

deste projeto, você entenderá um pouco mais sobre a ligação que pode ser 

criada entre emoções, cores e histórias. 

“As cores sempre estiveram presentes desde o começo da história do 

homem. Elas faziam parte mais das necessidades psicológicas do que das 
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estéticas, como por exemplo, na história dos egípcios que sentiam na cor um 

profundo sentido psicológico, tendo cada cor como um símbolo. ” 

 Desse modo, desenvolveremos uma campanha que enfatiza o quão 

interessante pode ser atrelar suas emoções com a escolha das cores em sua 

residência, também abordaremos a criatividade e o leque de opções que pode 

ser criado quando utilizamos a imaginação e paixão para tomar decisões, que 

muitas das vezes nos parecem simples, mas nas quais podemos deixar a 

imaginação “voar”. 

 Este projeto é composto por um conteúdo multidisciplinar, bem como os 

conhecimentos agregados em cada disciplina no decorrer do semestre, com o 

auxílio dos orientadores. Para melhor abordagem e desenvolvimento, esse 

projeto será dividido em capítulos. 

 Para iniciar o projeto, será necessário realizar diferentes estudos sobre a 

marca e as plataformas já utilizadas por ela até então, bem como sobre sua 

forma de se relacionar com o cliente, através destes meios e o próprio público-

alvo que desejamos atingir com esta campanha. Na primeira etapa reuniremos 

informações cedidas pelo cliente, bem como as pesquisas e estudos realizados 

para dar início ao briefing. 

 Para entendermos a natureza da necessidade de atualização, 

realizaremos uma pesquisa quantitativa, através de entrevistas em profundidade 

com o público, importantes para a compreensão de seus hábitos de consumo de 

produtos e de informação. Após obter esses resultados, haverá a necessidade 

de realizarmos uma pesquisa conclusiva descritiva para coletar dados 

quantitativos, dessa vez, com o público em geral, com o intuito de compreender 

as motivações e dificuldades referentes ao tema em questão. Com os resultados 

das pesquisas, iniciaremos a estrutura dos objetivos de comunicação. 
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 Após obtermos esses objetivos, iniciaremos o planejamento instituindo as 

estratégicas necessárias para análise de possíveis ruídos de comunicação e 

eficiência na mensagem a ser entregue para ao público. Para obtermos 

resultados palpáveis referentes às observações citadas, realizaremos um grupo 

focal, com um grupo composto por pessoas que atendem as especificações do 

público-alvo, por meio de uma conversa sobre o tema e apresentação do 

objetivo. 

 Através da opinião obtida, reuniremos todas as informações relevantes 

para o desenvolvimento do briefing de criação, que nos direcionará para a 

definição do conceito criativo da campanha e da identidade visual. Com a junção 

de todas as informações coletadas, desenvolveremos a campanha “Conte sua 

história com as cores da Suvinil” que abordará as histórias de diferentes 

personagens, e a ligação construída entre sua vivência e a escolha das cores. 

 Com o conceito criativo definido, estabeleceremos o Composto de 

Comunicação e o Plano de Mídia, apresentando as estratégias utilizadas para 

atingirmos o público-alvo, assim como os veículos utilizados, orçamento, tempo 

de veiculação da campanha, entre outros. Através da estratégia de mídia, será 

possível gerenciar a verba e determinar as escolhas de veículos para a 

aproximação com o público e eficiência da mensagem. 

 E para finalizar as etapas desse projeto, determinaremos os indicadores 

que definem a eficácia da campanha, isso é, mensurar os resultados de uma 

campanha funcional. 

 Com todas as etapas citadas anteriormente, será possível construir esse 

Projeto Integrado, com o intuito de alcançar o objetivo da campanha e de 

desenvolver um plano de comunicação eficaz. 
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1. BRIEFING DE ATENDIMENTO 

1.1 Suvinil 

Ao longo das nossas quase seis décadas de vida, tivemos muitos 

aprendizados e a constante evolução que fizeram de Suvinil uma marca sólida, 

com história para contar e construir com as pessoas. São mais de 50 anos de 

relacionamento com consumidores, pintores, vendedores e arquitetos, que nos 

faz crescer e sentir orgulho da nossa história.  

Tudo começou em 1961, com a Super, uma fabricante de tintas 

automotivas. Seu fundador, Olócio Bueno, viu a empresa crescer e decidiu 

apostar em tintas imobiliárias com uma tinta à base de látex sintético, conhecida 

popularmente como vinil. 

Em 1969, nasceu a Suvinil como conhecemos. No mesmo ano, a BASF 

entrou para o ramo de tintas e incorporou a Suvinil à empresa. A BASF é hoje 

uma das maiores empresas químicas do mundo, com mais de 113 mil 

colaboradores no mundo todo, e apresenta vendas anuais na casa do 74 milhões 

de euros.  

Tivemos estratégias inovadoras desde o início. Ouvíamos dos pintores 

quais eram suas maiores necessidades, fornecemos latas de tintas para que 

fossem testadas e a partir das respostas dos profissionais, nossa equipe de 

laboratório realizava as alterações adequadas. Por isso, ficamos conhecidos 

como a marca que produzia a tinta que o pintor queria.  

● 1970 – Esta foi uma década de crescimento intenso para a Suvinil. 

O avanço da Construção Civil no Brasil ajudou a marca crescer 

rapidamente. Além disso, demos um passo importante para os negócios: 

Jacqueline Meneguel
Fez um comentário

Jacqueline Meneguel
A numeração dos títulos e subtítulos são sempre alinhadas à margem esquerda, faça correção em todo trabalho
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aconteceu a fusão da Suvinil com a Glasurit do Brasil, marca de origem 

alemã, da BASF, do ramo de tintas. 

● 1980 – Sempre com a ideia de que nossos produtos são respostas 

aos desejos das pessoas, a década de 1980 foi uma década cheia de 

novidades no nosso portfólio; 

● Em 1983, lançamos a primeira tinta para outro tipo de superfície, a 

Suvinil Piso, um produto tecnológico e altamente resistente. Tão 

resistente que se podia pisar na tinta e que faz parte das nossas vidas até 

hoje; 

● Em 1984, foi à vez de a Suvinil Acrílica nascer. Hoje, um elemento 

tão importante no nosso portfólio, foi uma novidade à época. Surgiu como 

uma alternativa à tinta à base de látex sintético, é mais durável, resistente, 

lavável e dá brilho às paredes. Nos aventuramos em uma série de 

patrocínios para nos aproximarmos cada vez mais das pessoas. O 

primeiro deles foi em 1987, quando patrocinamos o time do Santos 

Futebol Clube, que venceu o torneio europeu no mesmo ano, na França. 

Um começo vitorioso!; 

● Em 1988, nasceu o projeto Suvinil - Cor, Arquitetura e Memória, 

que pinta e restaura importantes edifícios para a história do nosso país. 

Desde a primeira pincelada no Estádio Esportivo do Pacaembu, fizemos 

parte da renovação do MASP (Museu de Artes de São Paulo), da 

recuperação de construções históricas em Fernando de Noronha, Museu 

do Amanhã, entre outras construções que fazem parte da nossa história. 

Hoje, o projeto é conhecido como Suvinil Além da Cor e segue colorindo 

cidades pelo Brasil todo; 
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● 1990 – A nossa busca por constante inovação se tornava cada vez 

mais intensa, por isso, a década de 1990 ficou marcada por nos trazer 

mais inovação e tecnologia que fariam diferença na vida do consumidor e 

dos profissionais; 

● Em 1994, com o surgimento das máquinas tintométricas, lançamos 

a Suvinil SelfColor. Uma máquina que consegue chegar no tom de tinta 

exatamente como você deseja. No ano seguinte, lançamos outra parceria 

que fez história. Patrocinamos a equipe do Sport Club Corinthians 

Paulista, campeã do Campeonato Paulista de Futebol de 1995 com a 

camisa Suvinil; 

● Se nossa presença não parou de crescer, nosso portfólio também 

não. A partir de 1997, passamos a lançar um produto por ano. Foi aí que 

surgiram as reconhecidas Suvinil Toque de Seda, Suvinil Fachada e 

Suvinil Gold, que se renovaram e ainda fazem parte do nosso portfólio; 

● Em 1998, demos um passo importante para nossa identidade. 

Atualizamos o logotipo para uma imagem que traduzisse nosso 

compromisso com inovação e emoção; 

● Na década de 2000, demos continuidade ao trabalho de intensas 

pesquisas para desenvolver produtos que tivessem a cara do consumidor 

e atendessem àquilo que os pintores queriam. Como resultado disso, 

surgiram Fundo Preparador Base Água, Suvinil Stain, Suvinil Texturatto, 

Suvinil Esmalte Epóxi, Suvinil Efeitos, Suvinil para Fundos Galvanizados, 

Suvinil Seca Rápido (reconhecido como Inovação Tecnológica pela 

ANAMANCO, em 2007), Suvinil Toque de Seda, Suvinil Limpa Fácil (hoje, 

Suvinil Limpeza Total), Suvinil Exteriores, Suvinil Magic, Suvinil Acrílico 

Perolado. A Construção Civil também é parte importante para nós. Por 
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isso, em 2003, lançamos a linha Suvinil Construções, que atende às 

necessidades dos profissionais da área com tintas para os mais diversos 

tipos de superfícies; 

● Ao longo da década de 2000 notamos uma oportunidade para mais um 

produto inovador para o mercado. Afinal, seria incrível se os 

consumidores pudessem testar nossas cores, o que faz do processo de 

pintura algo muito mais divertido e prazeroso. A partir disso, nasceu 

Suvinil ColorTest, uma pequena embalagem com a cor escolhida para 

testar antes de usar. Hoje, este produto é Suvinil Teste Sua Cor, para que 

você encontre o produto ideal para o que procura; 

● Ainda para facilitar a vida do consumidor na hora de escolher a tinta, 

lançamos nosso Simulador de Decoração, hoje disponível em aplicativo 

para celulares e tablets. Basta fazer o upload de uma foto da sua casa e 

colorir suas paredes com nossas mais de 1.500 cores; 

● Em 2018 a marca passou por um processo de reposicionamento. 

Mudamos as embalagens, modernizamos o logo, modificamos todo nosso 

universo visual e verbal para tornar a marca ainda mais próxima dos seus 

públicos; 

● Hoje nós temos como premissa a qualidade, inovação, facilidade e 

simplicidade para continuar liderando o mercado de tintas do Brasil. 

1.2 Informações importantes 

● A Suvinil é líder de mercado Premium há mais de 20 anos. 

● A Suvinil é uma marca essencialmente brasileira. Para a BASF, manter a 

identidade e a força da marca é essencial para que ela continue na 

liderança do mercado. 
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● De acordo com os últimos estudos, Suvinil é conhecida por quase 100% 

dos consumidores, sendo a marca mais considerada na hora da compra. 

● A Suvinil é a marca preferida dos consumidores brasileiros e tem 80% de 

aprovação dos influenciadores – Pintores, Balconistas, Arquitetos. 

● Investimos cada vez mais em tecnologia e inovação para expandir sua 

atuação no Brasil. A meta da marca é dobrar o volume até 2025.  

● Queremos posicionar a tinta cada vez mais como objeto de decoração – 

uma forma fácil, rápida e barata de transformar os ambientes da casa – e 

cada vez menos como material de construção. 

● A marca possui duas unidades fabris, uma localizada em São Bernardo 

do Campo (SP) e a outra em Jaboatão dos Guararapes (PE). As duas 

unidades produzem tintas imobiliárias à base de água (massa corrida, 

tintas, resinas e texturas) sendo a linha de Esmaltes Sintéticos e Vernizes 

produzidos somente em São Bernardo do Campo.  

● Somos líderes no segmento Premium. Queremos contribuir para a 

construção de uma cadeia sustentável no mercado de tintas. Fazemos 

isso investindo em produtos e no desenvolvimento da capacitação 

profissional. Isso é válido tanto para nossos colaboradores, quanto para 

nossos stakeholders: Programa de capacitação de pintores e balconistas 

(Megaoficinas) e Programas de relacionamento e fidelidade com pintores 

e balconistas (Clube Amigo).  

● A Suvinil venceu 15 vezes o prêmio Top of Mind, como a marca mais 

lembrada pelos consumidores, além de outros prêmios em 2017, como o 

Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente; o 

Prêmio Marca de Confiança da revista Seleções; Prêmio Anamaco, pela 

melhor performance em esmaltes e sistemas tintométricos; Prêmio 
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Artesp; Prêmio Grupo Revenda na categoria Melhor Produto do Ano, entre 

outros. 

1.3 Consumidores 

Homens e mulheres de diferentes classes sociais, majoritariamente entre 

25 e 55 anos.  

Têm diferentes motivações para pintura, entre elas as mais racionais 

como manutenção e as mais emocionais, como a chegada de um filho, novo lar, 

nova fase de vida. São conectados e atualizados, suas casas traduzem suas 

personalidades e estilos de vida.  

Pintura pode ser um meio de valorizar o seu patrimônio. Alguns 

consumidores se expressam através das paredes. Antenado às tendências e 

entende a pintura como uma forma de renovação.  

Todos estão à procura de: conveniência e simplicidade no uso e na 

compra, qualidade garantida e custo-benefício. 

1.4 Produtos 

Organizamos nossas linhas de produto em alvenaria, madeiras e metais, 

complementos e outras superfícies. 

A linha de alvenaria é dividia em quatro: 

● Cuida & Protege: 

Uma linha para quem quer pintar, cuidar e proteger de verdade. Produtos: 

Suvinil Limpeza Total, Suvinil Limpeza Total, Suvinil Sempre Nova. 

● Rende & Renova: 

Uma linha pensada para quem entende de tinta. Produtos: Suvinil 

Clássica e Suvinil Rende e Cobre Muito. 
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● Cor & Estilo: 

Uma linha cheia de novas histórias para contar. Produto: Suvinil Lousa e 

Cor. 

● Tons & Toques: 

Uma linha para quem pinta a casa com muita personalidade. Produtos: 

Suvinil Fosco Completo, Suvinil Toque de Seda e Suvinil Toque de Luz.  

Já a linha de esmaltes da Suvinil possui soluções para todas as 

superfícies, atendendo às mais diversas necessidades.  

Produtos: Cor e Proteção, Sempre Branco, Seca Rápido, Pintou Secou, 

Contra Ferrugem, Óleo e Brilho, Super Epóxi, Esmalte Grafite e Multisuperfícies 

A linha de vernizes Suvinil possui produtos para todo o tipo de madeiras.  

Produtos: Longa Duração, Seca Rápido, Tripla Proteção, Stain Protetor, 

Madeira Protegida, Tinge e Protege, Brilho Básico.  

Ainda possuímos complementos e produtos para outras superfícies como: 

Fundo Preparador, Massa Corrida, Massa Acrílica, Selador Acrílico, Aguarrás, 

Selatrinca, Corantes, Verniz Acrílico, Gesso e Drywall, Piso, Silicone, Resina 

Acrílica e Tetos.  

1.5  Informações secundárias e primárias 

1.5.1 Mercado das tintas 

No Brasil, a indústria das tintas evoluiu muito nos últimos anos, tendo que 

se organizar para atender às necessidades do país e também mundo a fora. Os 

Investimentos em pesquisa e inovação fazem com que o setor esteja sempre 

atualizado, acompanhe os trends mundiais e inove frequentemente, oferecendo 

produtos de excelente qualidade e ambientalmente corretos. 
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Os produtos que são produzidos nacionalmente possuem uma alta 

tecnologia e uma imensa competência semelhante a um dos mais avançados 

centros produção globais. Resultando em um dos maiores investimentos da 

atualidade criada por seus respectivos fabricantes e aqueles que fornecem as 

matérias-primas, que buscam melhorias para seus clientes. 

No decorrer dos anos, o desenvolvimento tecnológico foi vinculado à 

responsabilidade sustentável, sendo essas exigências da sociedade atual. 

Levando isso em consideração, o conceito de Tinta do Futuro foi introduzido e 

tornou-se o foco central do Congresso e Exposição da ABRAFATI (Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Tintas) e a partir disso, soluções sustentáveis 

possuíram mais evidência no setor de tintas, tendo em vista a importância da 

matéria-prima nesse processo. 

Os consumidores ao longo dos anos estão cada vez mais exigentes, 

resultando na relevância da qualidade das tintas o que impulsionou a 

colaboratividade entre os fabricantes e os fornecedores. 

 A Qualidade e sustentabilidade é o que está ligado diretamente a cadeia 

produtiva de tintas e são os principais responsáveis pelas demandas do futuro, 

vindo de seus usuários e da legislação. Por isso, todos os processos desde a 

venda e aplicação do produto na casa do consumidor são tão importantes. 

1.5.2 Número de vendas do setor 

O Brasil é um dos cinco maiores produtores de tinta do mundo. No país a 

fabricação de tintas tem as mais variadas finalidades, possuem tecnologia de 

ponta e grandes investimentos em inovação comparados aos grandes centros 

mundiais de produção. Existem fabricantes dos mais diversos portes, grande, 

médio e pequeno que estão espalhados por todo o território brasileiro. Os 
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maiores produtores de tinta correspondem a uma parcela de 75% das vendas. 

Juntamente com empresas nacionais, os principais fornecedores mundiais de 

insumos e matéria-prima para a fabricação de tintas estão presentes no país 

sendo detentores de um alto padrão tecnológico. 

Abaixo uma relação dos dados de vendas, segundo a ABRAFATI 

(Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta): 

● Volume produzido 2017:  1,535 bilhão de litros; 

● Volume produzido 2016: 1,506 bilhão de litros; 

● Crescimento 2017/2016 (em volume): 1,9%; 

● Faturamento líquido 2016: R$ 11.835 bilhões; 

● Exportações 2017: US$ 137 milhões (excluindo tintas gráficas); 

● Importações 2017: US$ 139 milhões (excluindo tintas gráficas); 

● A tinta imobiliária corresponde cerca de 83,3% do volume total das 

vendas. 

1.5.3  A Fantástica Fábrica da Suvinil 

A marca iniciou como uma fabricante de tintas automotivas, em 1961, 

conhecida como Super. Através do crescimento de sua empresa, Olócio Bueno 

resolveu investir no ramo de tintas imobiliárias, com a base de latéx sintético, 

dando origem, no ano de 1969, a marca Suvinil.  

 Neste mesmo período, a BASF passou a fazer parte do mesmo mercado 

e incorporou-se a Suvinil, gerando novas estratégias através de opiniões dos 

profissionais do mercado e assim, sendo considerada a marca mais desejada 

pelos pintores. 
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 Na década de 1970, a Suvinil cresceu fortemente, unindo-se com a 

Glasurit do Brasil, que também fazia parte da BASF e pertencia ao ramo de 

tintas. 

 A partir de 1980, inovou-se nos portfólios, lançando a primeira tinta para 

outros tipos de superfície, com uma alta resistência. Outra tinta que teve origem 

no mesmo período foi a Suvinil Acrílica, sendo a novidade no ano de 1984. 

 Em 1988, surgiu o projeto “Suvinil - Cor, Arquitetura e Memória”, que 

restaura importantes edifícios para a história do Brasil, tais como: a renovação 

do MASP, construções históricas de Fernando de Noronha e o Museu do 

Amanhã. 

 A década de 1990 trouxe mais inovações, que fizeram a diferença na vida 

das pessoas. Em 1994, surgiu a máquina tintométrica lançada pela Suvinil 

SelfColor, que chega no tom de tinta desejado. Em 1997, passaram a lançar um 

produto por ano, dando origem a outras linhas de produtos, como Suvinil Toque 

de Seda e Suvinil Fachada. Em 1998, foi atualizado o logotipo para uma imagem 

que representasse compromisso, inovação e emoção.  

Já na década de 2000, os trabalhos prosseguiram com intensas pesquisas 

que atendessem aquilo que o público queria. Através disso, surgiu a Suvinil 

ColorTest, que serve para testar a tinta antes de usar e para maior facilidade do 

consumidor, foi lançado também um simulador de decoração, que hoje é 

possível obter em celulares e tablets, com mais de 1500 cores. 

A Suvinil é comparada pela revista IstoÉ Dinheiro com a obra de ficção “A 

Fantástica Fábrica de Chocolates”, escrita pelo britânico Roald Dahl. A 

comparação é inspirada nas dificuldades com que ambos tiveram por causa da 

concorrência, envolvendo acusações de plágios e por conta disso, a história 

infantil reflete, em parte, o que ocorreu no mercado brasileiro de tintas. 
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As principais marcas do setor trocaram acusações durante um período, 

envolvendo questões judiciais. Segundo a publicação da revista Istoé Dinheiro, 

“para proteger seu patrimônio intelectual, a Suvinil está criando uma série de 

mecanismos para impedir que suas inovações sejam copiadas. Entre eles estão 

a criação de produtos exclusivos e o registro de patentes, alternativas ainda 

pouco utilizadas nesse mercado. ” 

Estes produtos fizeram com que a marca crescesse no mercado, o qual 

estava apresentando um desempenho ruim. 

Em entrevista com o portal E-commerce Brasil, Filipe Ruiz, Gerente de 

Canais e Novos Negócios da Suvinil, disse que em 2015 a marca começou a 

trabalhar com vendas online e ao longo do período receberam feedbacks dos 

consumidores que puderam criar soluções e mudanças nos perfis 

comportamentais para uso nos meios digitais, podendo ampliar as vendas e 

trazer praticidade aos consumidores de tintas decorativas. 

Objetivo da Suvinil é antecipar as tendências e estimular o 

mercado, sendo a primeira marca de tintas a disponibilizar uma 

jornada completa da pintura no ambiente digital. Este 

lançamento reforça a estratégia da Suvinil em oferecer uma 

resposta rápida às necessidades de todos os seus 

consumidores de acordo com a realidade em que estão 

inseridos e as tendências de mercado. (Ruiz, Felipe. Portal E-

commerce) 

1.6 Análise da situação 

A análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma 

ferramenta usada como base para a gestão do planejamento, onde os ambientes 

internos e externos são analisados. Por se tratar de uma causa, a SWOT irá 

analisar seu posicionamento em relação à sociedade, através de fatores internos 
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e externos, sendo eles forças e fraquezas que são os fatores externos, e as 

oportunidades e ameaças, que são os fatores internos. Com isso, será possível 

designar as estratégias que usaremos em benefício dos pontos positivos e contra 

os pontos negativos apresentados. 

1.6.1 Fatores internos 

Fatores internos: 

Forças: 

● Líder de mercado Premium há mais de 20 anos; 

● Essencialmente brasileira; 

● Marca conhecida e preferida; 

● Alto investimento em tecnologia e inovação. 

Fraquezas: 

● Por ser Premium remete ao público um produto de alto preço; 

● Pouco envolvimento com o público; 

● Pouca presença nas mídias digitais. 

1.6.2 Fatores externos 

Fatores externos: 

Oportunidades: 

● Possibilidade de vendas através do e-commerce; 

● Grande número de influencers no Instagram criados para 

compartilhar detalhes de obra ou reforma de suas casas; 

● Jovens cada vez mais independentes que buscam por 

autenticidade. 

Ameaças: 
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● Concorrência com produtos de tecnologia similar e maior 

comunicação de marca; 

● Falta de proximidade com a categoria. 

1.6.3 Diagnóstico 

A necessidade de pintar a casa ou algum cômodo, surge mediante aos 

fatores racionais, como por exemplo, uma reforma, e fatores emocionais, como 

uma nova fase da vida ou a chegada de um filho. Ao notar esse comportamento, 

a marca se dispõe a se transformar para criar elos com seu público, nesse 

momento, ela passa a dar o protagonismo ao seu consumidor. Contudo, é 

necessário que a marca se reinvente sem perder sua essência. Para que isso 

ocorra de forma eficaz e tranquila, é necessário resolver a falta de proximidade 

que a marca Suvinil, mesmo sendo líder, tem com a categoria e a falta de 

conhecimento, por parte do público, do seu novo posicionamento. 
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2. CONHECENDO A CAUSA 

2.1 Problema de pesquisa 

Para explorar o tema e proporcionar conhecimento e compreensão sobre 

a natureza da causa, foi realizada uma pesquisa qualitativa. Este estudo busca 

conhecer o ponto de vista de profissionais das áreas de arquitetura e pintura, 

para entender quais são os critérios utilizados no momento da tomada de 

decisão da compra, levando em consideração os aspectos físicos da tinta. Além 

disso, busca conhecer também a forma como a marca Suvinil está posicionada 

na mente do consumidor e quais são os principais pontos que o influenciam na 

escolha da marca. 

2.1.1 Metodologia 

O estudo foi realizado em uma etapa qualitativa, através da aplicação das 

técnicas de entrevistas em profundidade. Foram realizadas 20 entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas com base num roteiro semiestruturado, 

gravadas e posteriormente, transcritas para facilitar a análise. 

2.1.2 Perfil dos participantes 

Foram entrevistadas 20 pessoas divididas em 2 categorias, sendo 10 

delas profissionais de arquitetura e 10 pintores. A faixa etária dos entrevistados 

foram entre 26 e 58 anos, sendo homens e mulheres. Em relação à classe 

econômica pertencente às classes A, B e C. 
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2.1.3 Abrangência e período do estudo 

O texto aqui deve indicar a abrangência e o período que se deu a coleta 

de dados: o presente estudo foi realizado em São Bernardo do Campo, Santo 

André e São Paulo no período de 23/08 a 10/09 de 2018. 

2.1.4 Principais resultados 

● CATEGORIA 1 - PINTORES 

Em sua opinião, quais são os motivos que levam o seu cliente a compra 

da tinta?  

Notamos que a compra de tinta é dada pela preferência de marca e pela 

qualidade. Os clientes fazem a compra de tinta com objetivo de reformar e pintar 

suas casas. Alguns profissionais relataram que os mesmos possuem condições 

financeiras boas para planejar reformas em sua residência. 

 

Como é realizada a indicação da compra do produto? (Produto/ portfólio) 

essa sugestão é aceita? 

Quando questionados se a cliente aceita indicações de produtos e 

marcas, eles relataram que grande parte dos clientes aceitam, pois confiam na 

opinião do profissional e por ele trabalhar nesse ramo. Outros entrevistados 

notificaram que depende das condições financeiras do cliente, para aceitar a 

indicação de uma marca com valor elevado ou não.  

 

Quais características o produto precisa ter para que você o selecione no 

momento da compra? 
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Os profissionais relataram que os produtos precisam garantir a qualidade, 

durabilidade, ter diversas opções de cores e portfólio, bem como ser de primeira 

linha. 

 

Você utiliza a tinta como objeto de decoração ou ainda como material de 

construção? Por quê? 

No ponto de vista dos entrevistados, depende do que o cliente solicita ao 

profissional. A tinta pode ser atribuída para reformar algum cômodo da casa ou 

decorar apenas uma parede ou fazer detalhes com ela, podendo ser para 

decorar ou ser utilizado como material de construção e acabamento. 

 

Quais características o produto deve ter para atender as expectativas do 

cliente referente à pintura de sua casa ou apartamento? 

Notamos que existem diversos fatores para se comprar o produto certo. 

Alguns dos entrevistados relataram que a qualidade e durabilidade do produto 

são fundamentais. Tivemos também respostas que a marca tem que ser boa 

para que o cliente goste do serviço realizado. E por fim, outros notificaram que a 

tinta deve possuir secagem rápida e não possuir cheiro após sua aplicação. 

 

Onde você realiza a pesquisa dos produtos antes de efetuar a compra e 

por quê? 

Notamos que os profissionais realizam as pesquisas antes de efetuar a 

compra do produto certo, como marca, preço e loja mais próxima para compra 

na internet, em sites específicos de construção e decoração. 

 



34 
 

 

Em sua opinião, no momento que o cliente contrata os seus serviços, ele 

tem conhecimento básico sobre o leque de produtos ou opções de tintas? 

Quando foi perguntado se o cliente conhece o leque de produtos ao 

contratar os serviços dos pintores, relataram que poucos conhecem e preferem 

a indicação do mesmo. Alguns relataram que não encontrou clientes que 

soubessem sobre os materiais. 

 

O preço do produto é mais importante na hora da compra? Justifique. Se 

não o que é mais importante? 

Notamos que existem diversas opiniões sobre a questão abordada. 

Alguns relataram que a qualidade é mais importante que o valor do produto. 

Tivemos também, respostas dos entrevistados que esse fator depende, da 

marca e do produto no momento de comprar. Alguns profissionais alegaram que 

o preço não deveria entrar em questão no momento da decisão da compra e sim 

o resultado final que o produto proporcionará ao cliente. 

 

Qual marca de tinta você considera ser boa para executar seu trabalho e 

por quê? 

Os entrevistados relataram que utilizam várias marcas para realizar seus 

serviços, como Suvinil, Coral e Lukscolor. Outros notificaram que trabalham 

apenas com a marca Suvinil, considerando que a mesma é “Top de Linha”. 

 

Qual o público que procura os seus serviços? 

Notamos respostas similares quando questionado o público que procura 

seus serviços. Relataram que a classe média realiza reformas e pinturas, porém, 

um grupo específico de arquitetos alegaram que devido ao custo de realizar um 
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projeto, as classes C e D, são as que menos procuram os seus serviços, pois já 

tem em suas mentes como sendo um serviço para o público de classes A e B. 

 

Existe alguma dificuldade em comprar esses produtos através das 

ferramentas online? Quais? 

No ponto de vista de alguns dos profissionais, não há dificuldade em 

realizar uma compra pela internet para quem já tem facilidade e conhecimento 

pelos produtos. Outros dos questionados, informaram que a internet é eficaz 

para realizar pesquisas de cores, preços e pontos de venda apenas, a compra 

do material tem que ser feita pessoalmente para avaliar o produto como um todo. 

E por fim, notamos a dificuldade em achar materiais disponíveis em sites de 

venda, e mecanismos que não cumprem com o seu papel. 

 

Do que você sente falta no momento de adquirir um produto online? 

Através das entrevistas, notamos alguns dos entrevistados não compram 

pela internet, apenas realiza suas pesquisas. Outros notificaram a falta de 

clareza nas informações em sites de compra e de ter a preferência de comprar 

pessoalmente em lojas de materiais de construção pela infidelidade das cores 

do meio digital para a verdadeira cor do produto em questão. 

 

Com sua experiência nesse ramo, o que você indicaria para solucionar o 

problema da compra do produto online? 

De acordo com os relatos obtidos, tivemos respostas que realizar a 

comprar em loja física é melhor e outros relataram que pesquisar os produtos na 

internet e comprar depois é mais aconselhável. Ainda tivemos relatos que 
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sugerem a melhoria do marketing para desenvolver aplicativos que 

correspondem exatamente a cor da tinta.  

 

● CATEGORIA 2 - ARQUITETOS 

Como é realizado a indicação da compra do produto? (Produto / portifólio) 

essa sugestão é aceita? 

De acordo com os relatos obtidos, notamos que as indicações do 

profissional para compra dos materiais são aceitas pelos clientes. Alguns dos 

entrevistados comentaram que para projetos de ambientes é sugerido os 

materiais a serem utilizados, mas depende se o cliente irá comprar todos. Em 

geral as indicações são aceitas. Os profissionais indicam marcas conhecidas e 

que já trabalharam. 

 

Quais características o produto precisa ter para que você o selecione no 

momento da compra? 

De acordo com os relatos obtidos, notamos que a tinta deve ter qualidade, 

durabilidade, e alguns diferenciais como: tinta lavável, acrílica e sem cheiro para 

os profissionais. 

 

Você utiliza a tinta como objeto de decoração ou ainda como material de 

construção? Por quê? 

Notamos uma divergência de informações sobre a utilização da tinta como 

objeto de decoração ou como material de construção. Alguns notificaram que a 

tinta é utilizada para acabamento e finalização da construção. Tivemos relatos 

que a mesma está sendo utilizada como decoração, para ambientação da casa. 
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E por fim, outros informaram que a tinta é um objeto se trata de ambas as opções, 

pois é uma forma de se redecorar e reformar um cômodo com mais facilidade. 

 

Onde você realiza a pesquisa dos produtos antes de efetuar a compra e 

por quê? 

Quando foi perguntado onde os arquitetos realizam a pesquisa de 

produtos, tivemos como resposta pela internet. Ela traz avaliação de 

consumidores sobre diversos produtos e nela se tem mais praticidade em obter 

muitas informações.  

 

Em sua opinião, no momento que o cliente contrata os seus serviços, ele 

tem conhecimento básico sobre o leque de produtos ou opções de tintas? 

Através das entrevistas, notamos que os clientes não conhecem o leque 

de materiais, sabem apenas o básico, tinta serve para pintar. Alguns apresentam 

apenas referências de projetos aos profissionais e aceitam indicações. 

 

O preço do produto é mais importante na hora da compra? Justifique.  

Se não o que é mais importante? 

Notamos uma divergência de informações sobre o preço ser influente na 

hora da compra. Notamos que para alguns profissionais influencia bastante, mas 

o que sobressalta nessa avaliação é sempre a qualidade. Obtivemos ainda 

respostas que o preço é significativo no período da compra devido algumas 

marcas mais baratas terem uma boa qualidade também. 

 

Existe alguma dificuldade em comprar esses produtos através das 

ferramentas online? Quais? 



38 
 

 

Através das entrevistas, notamos que alguns dos profissionais nunca 

tiveram problemas. Já outros relataram que sua maior dificuldade é de obter a 

fidelidade de cores, sugerindo que os profissionais tenham sempre em mãos um 

catálogo de tintas, para que possam fazer a escolha de junto ao cliente.  

 

Do que você sente falta no momento de adquirir um produto online? 

Notamos que há um impasse em adquirir algum produto online devido à 

falta de descrição dos mesmos, falta de tons de tinta e fidelidade nas cores. 

Tivemos como sugestão os aplicativos de cores para auxiliar na compram a tinta 

ideal, desde que efetivos. 

 

Com sua experiência nesse ramo, o que você indicaria para solucionar o 

problema da compra do produto online? 

Quando foi perguntado sobre as formas para solucionar os problemas de 

compras on-line, tivemos respostas para obter mais informações dos produtos e 

a criação de novas plataformas, como aplicativos e sites. 

 

Você considera os aplicativos desenvolvidos pelas marcas, úteis no 

momento da escolha de cor do produto? Justifique. 

De acordo com os relatos obtidos, notamos que os aplicativos são úteis e 

ajudam bastante o profissional para que o mesmo tenha uma noção da tinta 

correta e como ela ficará na parede da residência.  

 

Você é influenciado por tendências externas para definir as cores/ 

decoração do cômodo a ser reformado? Quais? 
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Os entrevistados relataram respostas similares. Os arquitetos são 

influenciados sim, precisam estar ligados nas tendências que mudam 

constantemente e sempre se atualizar, como a referência dos anos 50.  

Alguns informaram que eles tentam indicar as tendências nos projetos, 

mas é o cliente que faz a aprovação antes de iniciar o planejamento do projeto.  

 

● SOBRE A MARCA SUVINIL 

Quais os pontos fortes e fracos da Suvinil? 

No ponto de vista dos profissionais, a marca Suvinil é muito boa, com 

tradição, qualidade e uma marca consolidada no mercado. Seus pontos fracos 

foram a disseminação de informações sobre os produtos, seu site é confuso na 

procura de materiais e o aplicativo não funcionou como desejado quando 

utilizado.  

Alguns relataram que um dos pontos negativos seria o preço, mas não 

tem o que falar de sua ótima qualidade.  

 

Você costuma utilizar os produtos Suvinil? Quais? 

Os entrevistados relataram respostas similares. Os profissionais utilizam 

os produtos da marca, porém, varia muito da escolha do cliente também. Alguns 

indicam e utilizam os produtos Suvinil. Os produtos mais utilizados são as tintas, 

esmaltes, massa corrida e látex.  

 

Comente sobre a marca Suvinil no mercado. 

Os entrevistados relataram respostas similares. Comentaram que a marca 

Suvinil é bem tradicional, com tecnologia avançada na produção de novos 

produtos, tintas com qualidade, uma das melhores marcas e líder de mercado. 
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Os entrevistados notificaram que utilizam seus produtos em seus trabalhos 

sempre. 

2.1.5 Recomendações 

Analisando os relatos obtidos através da pesquisa, recomenda-se que a 

marca se posicione de forma a deixar claro ao consumidor que a tinta pode ser 

utilizada como objeto de decoração, não só como material de construção e 

finalização. Além disso, deve-se reforçar o uso do aplicativo para facilitar a 

escolha de cores tanto por parte dos pintores e arquitetos, quanto do consumidor 

final.  

A campanha deverá mostrar ao público que a Suvinil quer ser mais que 

uma etapa de acabamento, ela quer ser uma maneira de expressar as emoções 

do consumidor. 

Recomenda-se que as plataformas digitais - como o site e o aplicativo - 

sejam utilizados para dar mais informações sobre os produtos, a fim de facilitar 

a escolha para os consumidores, sempre com linguagem simples. 

Considerando que a marca já está posicionada como de alta qualidade e 

tradicional, não é recomendado reforçar essa mensagem, uma vez que já está 

estabelecida.  

E por fim, é indicado que a campanha gere identificação com o público, 

para garantir que os valores da marca sejam levados em consideração na hora 

da tomada de decisão. 

2.2 Explorando o público-alvo 
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2.2.1 Problema de Pesquisa 

Devido à necessidade em realizar uma Pesquisa de Mercado com a 

finalidade de compreender os hábitos do público-alvo, relacionado aos meios de 

comunicação utilizados em sua rotina, a Agência Soul Made compreende que foi 

de suma importância levantar informações que nos direcionou para o uso de 

ferramentas, que serão devidamente utilizadas na apresentação e execução de 

ideias, para o desenvolvimento de uma campanha eficaz. 

2.2.2 Público-alvo 

Com base no desconhecimento sobre os motivos que levam o público-

alvo a realizar a compra de tintas, optamos por realizar essa pesquisa em 

diferentes regiões para alcançar um público maior e entender quais são as 

interferências no momento da escolha do produto por localidade, onde nos 

possibilitou obter maiores informações e maior amplitude sobre o assunto. Os 

entrevistados correspondem a ambos os sexos, entre solteiros e casados, jovens 

e adultos de 18 a 26 anos, residentes das regiões do ABCD, Grande São Paulo, 

Alvorada, Rio Grande do Sul, Diadema, Sorocaba, Recife, Presidente Prudente, 

Londrina, Ceará e Brasília. 

2.2.3 Metodologia 

Estudo quantitativo com base em Pesquisa Conclusiva Descritiva, 

realizado por meio da plataforma virtual e questionário semiestruturado. 
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2.2.4 Características da amostra  

Foram realizadas 103 entrevistas no período do dia 24 de setembro de 

2018 a 30 de setembro de 2018, englobando diferentes regiões do Brasil. 

2.2.5 Análise dos resultados 

O Estudo Quantitativo aplicado com base no modelo de Pesquisa 

Conclusiva Descritiva, possibilitou a Agência Soul Made compreender os hábitos 

do público-alvo, para apurar quais são os meios de comunicação mais utilizados 

por esse público e quais são os motivos que os levam a definição e utilização 

dos veículos de comunicação, onde a partir dos resultados obtidos, nos permitiu 

adequar a campanha com os motivos que esse público define no momento da 

aquisição do produto. 

Conforme o número de entrevistados, iniciamos a entrevista com o bloco 

de perguntas referente aos dados introdutórios e pessoais sobre gênero sexual, 

localização, estado civil, faixa etária, profissão e grau de instrução.  

Dentre os entrevistados, 68,6% se referem ao sexo feminino, enquanto 

31,4% refere-se ao sexo masculino.  

Gráfico 1 – Gênero Sexual 

 
Fonte: Agência Soul Made 

Jacqueline Meneguel
coloque número na figura Ex: Figura 1: Gênero Sexual
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Referente ao estado civil dos entrevistados: 76% são solteiros, 20,6% 

casados/ morando junto e 1,9% divorciados. 

Gráfico 2– Estado Civil 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

 Referente à região dos entrevistados, obtivemos: 36% residentes de São 

Bernardo do Campo, 21% de São Paulo-Capital, 20% de Santo André, 10% de 

Diadema, 7% de São Caetano do Sul, e tivemos um empate de 5% para as 

regiões do interior de São Paulo, Santa Catarina, Recife, Brasília e Rio Grande 

do Sul.  

Referente ao grau de instrução dos entrevistados, 60,6% cursaram o 

ensino médio completo/superior incompleto, 35,1% possuem superior completo 

e/ou são pós-graduados e 4,8% dos entrevistados possuem o fundamental e o 

ensino médio completo. 

Para dar início a entrevista sobre o tema, os entrevistados foram 

questionados se conhecem a marca Suvinil, onde 100% dos entrevistados 

afirmaram conhecê-la.  

 

 

 

 

 

Jacqueline Meneguel
idem acima, faça isso em todas as figuras do trabalho
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Gráfico 3 – Marca de tintas 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
Para todos os entrevistados que responderam que conhecem a marca, 

questionamos se os mesmos já utilizaram os produtos da marca, onde 81,4% 

alegaram que sim, enquanto 18,6% nunca utilizaram nenhum produto. Para 

obtermos mais detalhes sobre as opções que os entrevistados optam para 

adquirir o produto, os questionamos sobre onde os mesmos realizam a compra 

desses materiais, através desses resultados constatamos que 97,6% compram 

o produto em loja física, enquanto apenas 6% adquire o produto pela internet, 

ainda tivemos respostas de 1,2% dos entrevistados que alegaram comprar em 

outros locais.  

Gráfico 4– Compra de materiais 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Para compreendermos sobre as possíveis maneiras de utilizar o produto, 

questionamos sobre para quais finalidades o público-alvo utiliza o produto, 
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46,1% dos entrevistados responderam que utilizam para reformar o ambiente, 

41,2% utilizam o produto como decoração, 3,9% utilizam para construção, 15% 

utilizam o produto para artesanato e 6,9% não utilizam tintas. 

Para melhor compreensão sobre as referências que o público-alvo 

pesquisa sobre o produto, o questionamos sobre quais ferramentas esse público 

utiliza como forma de inspiração no momento de reformar, decorar ou construir, 

onde 80% dos entrevistados alegaram utilizar sites/revistas e aplicativos como 

inspiração, enquanto 20% dos entrevistados não utilizam essas ferramentas 

como referência. 

Para compreender o nível de importância da opinião profissional na hora 

de adquirir o produto que será usado na reforma e decoração, os entrevistados 

foram questionados se buscam a opinião de profissionais no momento da 

aquisição do produto. Dentre eles, 49% afirmaram seguir a orientação do 

profissional, 29% não seguem a orientação do mesmo e 22% dos entrevistados, 

se dividiram entre buscar a opinião do profissional às vezes, apenas quando 

surgem dúvidas e na maioria das vezes, não.  

Já sobre seguir a recomendação do profissional, 57% afirmou que segue 

as recomendações, 8% dos entrevistados não seguem, 23% seguem às vezes 

e 12% alegaram que depende do valor do produto ou da qualidade do serviço.  

Sobre a escolha da cor, textura e marca da tinta, foram questionados se 

acreditavam ser uma escolha racional ou emocional. Dentre eles, 31% acreditam 

ser emocional, 33% racional, 11% ambas, 3% disseram que depende do 

momento e outros 22% não souberam informar.  

Quando questionados sobre o que gostariam de ver no ponto de venda 

para facilitar a compra, 53% entrevistados não souberam informar. Em 

contrapartida, outros entrevistados gostariam que houvesse a tinta em si, 
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considerando que a paleta não é possível saber qual será a textura do 

acabamento e afirmaram que o teste em diferentes superfícies facilitaria a 

identificação de como ficaria a cor real do produto.  

Alguns entrevistados sugeriram que houvesse a mesma ferramenta 

disponível no site, onde é possível simular a cor da tinta desejada utilizando uma 

foto do ambiente que será pintado. Distribuição de amostras grátis e panfletos 

com imagens de ambientes decorados com as tintas para inspiração também 

facilitariam no momento da aquisição.  

Além disso, alguns entrevistados sugeriram que houvesse pessoas 

preparadas para auxiliar na escolha do melhor tipo de tinta para o ambiente 

desejado, com conhecimento profundo sobre o produto e que pudessem fazer 

pequenas demonstrações, para ensinar qual a melhor forma de aplicar para 

obter o melhor resultado da tinta.  

Para entender quais eram os principais motivos que levam o consumidor 

a definir qual tinta serão adquiridos, os entrevistados foram questionados sobre 

quais são os principais pontos influenciadores na hora da compra. Dentre os 

entrevistados, 54,7% consideram o preço, 86,3% a qualidade, 20% indicação, e 

13,7% o posicionamento do produto no mercado e 1,1% consideram a certeza 

da proximidade da cor. 

Sobre o tipo de propagandas de tintas que costumam ser impactados 

tanto digitais quanto offline, cerca de 20 entrevistados disseram que já viram 

esse tipo de propaganda. Os demais informaram que geralmente veem na 

internet, enquanto outros informaram que veem mais em outdoor. Alguns 

entrevistados afirmaram que quando vêem alguma propaganda de tinta, 

geralmente é com pessoas felizes pintando a casa, como um casal recém-

casado pintando o apartamento novo, ou uma imagem do produto com alguma 
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frase de efeito. Disseram ainda que geralmente são de marcas mais conhecidas, 

como Suvinil, Coral e Lukscolor, por exemplo. 

Quando questionados sobre quanto tempo os entrevistados utilizam a 

internet, 81,4% responderam que utilizam mais de 4 horas por dia, outros 8,8% 

passam 2 horas, 7,8% utilizam por 1 hora ao dia e, por fim, 1,9% responderam 

que usam menos de 1 hora.   

Gráfico 5 - Internet 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Ainda dentro do bloco sobre a internet, quando perguntado sobre quais 

sites visitam com mais frequência, 86,3% responderam que acessam a página 

do Facebook, outros 81,4% utilizam o Instagram e Youtube, e 72,5% acessam o 

email. Obtivemos outros resultados de sites mais utilizados, como: Snapchat, 

Globo, Uol, MSN, entre outros. 

Para ampliar o conhecimento referente a utilização do rádio, 52% escutam 

FM, 45,1% utilizam o rádio AM e tivemos como resultado que 2,9% não utilizam 

o meio. 
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Gráfico 6 – Rádio AM ou FM 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Dentre os entrevistados que utilizam o rádio FM e AM, adquirimos os 

seguintes resultados em ordem decrescente sobre quais emissoras escutam, 

55,4% escutam a emissora MIX, 48,2% a rádio Metropolitana, e 30,4% a Band.  

Sobre o tipo de canal que os entrevistados possuem, 56.3% possuem TV 

fechada, 26.2% TV aberta e 12.6% não costumam assistir TV. 

Quando questionados sobre as preferências entre canais da TV aberta e 

canais da TV fechada, 73.8% dos entrevistados informaram que preferem canais 

fechados e 26.2% preferem canais abertos. 

Tendo isso em vista, os entrevistados foram questionados sobre as 

emissoras que costumam assistir com mais frequência. Os resultados obtidos 

mostraram que 45.6% dos entrevistados assistem a Globo, 35% Record, 28.2% 

SBT, 26.2% Multishow, 13.6% GNT, 12.6% Band, 8.7% MTV, 4.9% Gazeta, e 

cerca de 30% se dividem entre canais de TV fechada como HBO, Discovery, 

Telecine e outros.  

Sendo assim, quando questionados sobre os tipos de programas 

assistidos, 72% afirmaram assistir filmes, 40% programas jornalísticos, 34% 
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esportes, 27% culinária, 22% novela e cerca de 14% se dividem em programas 

de decoração, ciência, documentários e séries. 

Gráfico 7 – Programas 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
Para compreender e analisar a frequência em que as propagandas de 

tintas costumam impactar os consumidores, os entrevistados foram 

questionados sobre o tema. O resultado mostrou que 60,2% deles são 

impactados às vezes, 37,9% nunca e 1,9% sempre visualizaram esse tipo de 

propaganda. 

 Com a intenção de conhecer mais sobre o público, os entrevistados foram 

questionados sobre seus hábitos de lazer. Dentre eles, 59.2% costumam 

frequentar cinema, 55.3% parques, 55.3% restaurantes, 55.3% preferem ficar 

em casa, 33% vão à festivais e outros eventos, 14.6% teatro, 9.7% baladas e 

cerca de 10% se dividem entre esportes, leituras, desenhar, tocar instrumentos 

e ir à igreja.  
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Gráfico 8 – Momentos de lazer 

 
Fonte: Agência Soul Made 

2.2.6 Recomendações 

Através da pesquisa realizada, os resultados obtidos proporcionaram a 

agência Soul Made observar e compreender quais os hábitos e costumes do 

público-alvo, para que no desenvolvimento do projeto a comunicação seja 

efetiva, de modo que a mensagem chegue a esse público sem interferências de 

comunicação, de maneira clara e estrategicamente objetiva.  

Com os resultados obtidos, nota-se a importância e relevância em utilizar 

determinados meios e veículos de comunicação, afim de alcançar esse público, 

considerando suas preferências baseadas em seus hábitos e costumes.  

Observando que o maior número de pessoas estão conectadas a Internet 

e que a TV é utilizada de maneira bastante específica, recomenda-se fazer o uso 

intenso do meio digital para que estrategicamente o público seja atingido, 

levando em consideração as redes sociais mais utilizadas e os conteúdos mais 

utilizados no meio digital, porém, de acordo com os resultados da pesquisa, 

recomenda-se que haja também um investimento considerável nas interações 

realizadas nos pontos de venda das principais lojas, como por exemplo, na 
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distribuição de amostras grátis do produto e testes de cores em diferentes 

superfícies realizadas no momento da compra.  

Além disso, é interessante promover a interação entre o online e offline, 

de forma que o consumidor seja o alvo da interação, para que assim a campanha 

atinja o público de forma efetiva.  

2.3 Público-alvo da campanha 

O público-alvo desta campanha é formado por homens e mulheres, de 

faixa etária entre 25 a 33 anos de idade de diferentes classes sociais. Esse 

público foi escolhido por atender ao novo posicionamento da Suvinil e por 

dependerem de motivos emocionais, como a chegada de um filho e uma nova 

fase na vida, para renovarem seus lares e/ou ambientes. 

São pessoas atualizadas, conectadas e antenadas nas tendências e 

entendem a pintura como renovação. Na busca pela tinta que satisfará seu 

desejo por renovo ou mudança eles procuram conveniência e simplicidade no 

uso e na compra, qualidade garantida e custo-benefício. 

  A marca Suvinil trabalha com B2C, ou seja, ela comercializa todos os 

seus produtos para o consumidor final.  

Como público secundário, temos os arquitetos, pintores e balconistas. 

2.4 Objetivos de comunicação 

O objetivo principal da campanha é anunciar para o público a 

transformação da marca que, mesmo diante dessas mudanças, permanece com 

sua essência: a qualidade, a simplicidade, a inovação, a facilidade, que 

contribuem para a sua liderança de mercado e para estar presente, mais do que 

nunca, na vida de seus consumidores. 
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3. CRIAÇÃO 

3.1 Grupo Focal 

3.1.1  Problema de pesquisa 

O relatório foi criado mediante a realização de um Grupo Focal, com o 

intuito de auxiliar a linha criativa da campanha sobre o tema: “A realidade do 

mercado publicitário e a concorrência entre as agências”. Após sua realização, 

foi possível compreender as dificuldades apresentadas pelo público referente às 

peças apresentadas, bem como coletar sugestões e opiniões que auxilie no 

desenvolvimento da campanha. 

3.1.2 Objetivos 

O objetivo do Grupo Focal foi compreender como a campanha será vista 

pelo público, auxiliar na linha criativa com as sugestões e opiniões cedidas, 

descobrir possíveis falhas de comunicação com a mensagem a ser passada e 

resolver os eventuais problemas extraídos através das entrevistas realizadas.   

3.1.3 Perfil dos participantes 

. Foi realizado um Grupo Focal com 8 pessoas, onde selecionamos um 

público correspondente a ambos os sexos, faixa etária entre 20 a 28 anos, 

residentes entre as regiões de São Paulo, São Bernardo do Campo, Rio de 

Janeiro e Santo André. 

Jacqueline Meneguel
alinhar todos os números à margem esquerda
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3.1.4 Metodologia 

O estudo foi realizado em uma etapa qualitativa, através da aplicação da 

técnica de Grupo Focal. Foi realizada uma reunião no dia 26 de outubro de 2018 

com base num roteiro semiestruturado, gravado e posteriormente transcrito para 

facilitar a análise. 

3.1.5 Roteiro 

Figura 1 - Peça conceito 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
● Sobre Peça Principal: 

O que vocês entendem sobre a arte em questão? 

Qual sua opinião sobre o conceito principal dessa arte? 

Jacqueline Meneguel
numerar as figuras na parte superior, colocar fonte na parte inferior
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Após entendimento, você sugere alguma alteração na peça, em relação a 

cores, personagens, histórias? 

Vocês se sentem impactado com essa peça? Justifique. 

 

● Mostrar - Roteiro Vídeo Publicitário: 

Título: Uma história compartilhada  

Espécie: Vídeo Publicitário 

Duração: 60” 

Tema: Suvinil (lançamento de campanha) 

 
VÍDEO T ÁUDIO PLANO 

Cena 1: jardim 
 

  
Jovem (moça) 

andando por uma 
loja de flores 

1 
Música(definir) 

 
  “Eu sempre fui apaixonada por flores assim... Margaridas, eu amo margaridas” 

 
Plano 

Médio 
 

  

Cena 2: Casa 
  

 Jovem (homem) 
andando pela 

casa 

1 
Música(definir) 

 
 “Eu sempre gostei do mar, desde molequinho, o mar é meu refúgio assim, 

literalmente é minha praia (risos) ” 

 
Plano 

Médio 
 

  
Cena 3: 

apartamento 
Jovem (moça) 
olhando as 

paredes 

1 
Música(definir) 

 
 “Eu cheguei a pouco tempo em São Paulo, e pra mim essa é a chance de começar 
tudo do zero assim, quero que tudo tenha minha cara. Eu tô ansiosa esperando o sofá 
chegar... ele tem que combinar com as minhas paredes... eu definitivamente já sei a 
cor das paredes (risos)” (apontando para a cor escolhida no site da Suvinil, que se 
chama “margaridas”) 

 
Plano 

Fechado 
 

Cena 5: casa 
  

 Jovem (homem) 
em seu quarto 

2 
Música(definir) 

 
“Eu vou me formar em oceanografia e foi a melhor decisão que tomei, a 

faculdade fica perto de casa então vou morar com meus pais por um 
tempo... eu amo a companhia deles, mas meu quarto é meu espaço sabe? 
Gosto que ele tenha um pouco de tudo que eu amo (câmera mostrando os 
objetos pelo quarto). Eu fui decidi renovar as energias dele... Chamei meus 
amigos pra me ajudarem a pintar tudo... Vai ficar muito bom (câmera mostra 

a tinta escolhida, “azul mar”)  ” 

 
Plano 

Fechado 
 

  

Cena 7: Casa 
  

Jovem (moça) 
2 

Música(definir) 
 

“Eu sou a Júlia, e eu quero começar uma nova história ” 

 
Plano 

Fechado 
 

  



55 
 

 

Cena 8: quarto 
  

 Jovem 
(homem)   

2 
Música(definir) 

 
“Eu sou o Gustavo, e eu quero transformar minha história” 

 
Plano 

Fechado 
 

  
Cena 9: casa 

  
Suvinil 

1 
Música (definir) 

 
“O que te inspira a mudar? Vem contar a sua história com as cores da 

Suvinil ”   

 
Plano 

Aberto 
 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Sobre o vídeo: 

O vocês entenderem sobre a mensagem a ser passada?  

O que vocês acham que devemos melhorar? 

Quais as melhores formas para se trabalhar nas mídias sociais com o 

produto citado "tintas e suvinil”?  

O que acharam dos personagens presentes nos anúncios? 

O que vocês acharam sobre as histórias contadas de cada personagem? 

3.1.6 Resultados 

Ao realizarmos o Grupo Focal, extraímos algumas informações 

importantes durante as discussões entre os entrevistados. 

Para dar início a entrevista, entregamos 2 (duas) peças conceitos para 

análise dos anúncios. Metade dos entrevistados informaram que a primeira peça 

apresentada, relataram pontos positivos a respeito da foto e da frase “O olhar 

dele ilumina a casa inteira”, transmitindo alegria junto a cor selecionada. Já em 

relação a segunda peça apresentada com elementos de nuvens, poderiam ser 

diminuídas por conter muitas figuras na parede e, sugeriram destacar mais a 

mensagem principal. Quando questionados sobre as impressões que tiveram da 

campanha, alguns dos participantes sugeriram de mudar a imagem do casal e 
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fazer a substituição por outra mais impactante ou que transmitem mais 

inspiração.  

Na segunda parte do Grupo Focal foi apresentado o roteiro do Vídeo 

Publicitário, no qual foram questionados sobre o entendimento da mensagem 

passada. Os entrevistados analisaram que a cor é um dos principais fatores em 

um ambiente. As cores precisam chamar a atenção, caso contrário, o público 

não consegue se identificar com o lugar. Outros relataram que a cor representa 

a mudança e elas podem falar com pessoas. Houve participantes que realizou 

uma observação sobre cena 3: uma pessoa chegando em SP e querendo mudar 

seu novo lar, a sua nova trajetória, onde utilizam a cor como parte desse 

acontecimento e transformação. Por fim, tivemos a sugestão de alterar a cena 2, 

com o jovem andando pelas ruas na praia com a frase “Eu sempre gostei do mar, 

desde molequinho, o mar é meu refúgio assim, literalmente é minha praia” ao 

invés da cena “Jovem andando pela casa”, pois irá se adequar melhor a 

mensagem principal. 

3.1.7 Recomendações 

De acordo com os resultados obtidos, por meio da realização do grupo 

focal, observamos a necessidade de abordar alguns pontos importantes para a 

efetividade da campanha. Aconselha-se modificar alguns detalhes na parte 

criativa da mesma para obter mais clareza na mensagem a ser emitida. 

Nas observações realizadas pelos participantes, notamos que a escolha 

da cor correta e dos elementos gráficos a serem aplicados na peça devem ser 

revisados, de modo que tenha uma intenção e cumpra com o seu objetivo de 

transmitir a mensagem principal da história do personagem.  
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De acordo com as informações coletadas, todos os entrevistados 

concordaram que a ideia de “contar uma história” para abordar as cores pode 

alcançar o público-alvo de forma efetiva, considerando que o público tenha uma 

história para contar sobre suas inspirações retratadas no contexto emocional. 

Ambas as peças apresentadas foram pontuadas como “interessantes” 

para o desdobramento de novas histórias e novos personagens, sempre 

apelando para o lado afetivo. 

Após análise do roteiro do Vídeo Publicitário, os entrevistados apreciaram 

as histórias relatadas, se identificando com alguns relatos apresentados. 

Os entrevistados conseguiram compreender e explicar o objetivo das 

histórias baseado no contexto emocional e inspiracional. 

Para melhores resultados a agência resolveu conversar com públicos de 

diferentes gêneros, justamente para compreender suas respectivas opiniões. Em 

um contexto geral, a campanha foi considerada adequada para conversar com o 

público-alvo, porém, talvez não alcance todos os públicos, devido a comparação 

que o público possa fazer referente as nossas peças, considerando que as 

inspirações são distintas uma das outras, porém, alegaram que pode gerar 

engajamento porque em defesa desse pensamento o público estará apto a 

contar sobre sua história e sua inspiração. 

A questão da definição do público-alvo comparada ao conceito criativo foi 

aprovada pelos entrevistados de modo que aborda uma comunicação jovem, 

porém, conversando com pessoas que estão iniciando uma nova fase da vida, 

construindo sua casa, comprando um apartamento, iniciando sua vida de casado 

e com isso resolvem tornar essas mudanças de forma mais leve e sentimental.  

Para finalizar a etapa desta pesquisa, os entrevistados aconselharam a 

utilização de comerciais e vídeos curtos para retratar essas histórias, ainda 
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deram referências de vídeos clipes para inspiração no desenvolvimento do 

comercial.  

Após obter esses resultados a agência considerou revisar alguns 

elementos aplicados na peça para alcançar maior efetividade da campanha, de 

modo que alcance o público-alvo. 

3.2 Briefing de Criação 

3.2.1 Mensagem principal  

A Suvinil tem uma história e vai ter uma história com você, protagonizante 

do novo momento da marca. 

3.2.2  Reason to believe 

Com a Suvinil é possível externar a sua essência e história, afinal, o 

espaço em que se vive influencia em quem você é, tornando-se parte do seu ser.  

3.2.3  Tom do discurso 

Jovem, alegre, emocional e inspirador. 

3.2.4  Pólices 

● Não criar plataformas adicionais 

● Trabalhar com sinergia das plataformas 

● As logomarcas não devem ser alteradas 

● As embalagens devem ser mantidas 
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3.3 Roteiro de Vídeo 

Título: Uma história compartilhada  

Espécie: Vídeo Publicitário 

Duração: 68” 

Tema: Suvinil (lançamento de campanha) 

 
VÍDEO T ÁUDIO PLANO 

Cena 1: 
Jardim 

 
Locução 

4 
Música Instrumental 

 
“O que te inspira a colorir um momento” 

Fade in 

Cena 2: 
Jardim 

 
 

Jovem 
(moça) 

andando por 
uma loja de 

flores 

4 
Música Instrumental 

 
  “Eu sempre fui apaixonada por flores... eu amo 

margaridas” 

 
Plano Médio 

 
 

Cena 3: 
Casa 

 
Jovem 

(homem) 
sentado no 

sofá 

9 
Música Instrumental 

 
 “Eu sempre gostei do mar, desde molequinho, o 

mar é meu refúgio assim, literalmente minha praia 
(risos) ” 

 
Plano Médio 

 
 

Cena 4: 
Casa 

 
Jovem 
(moça) 
sentada 

9 
Música Instrumental 

 
 “Eu cheguei em São Paulo faz pouco tempo, e 

essa é a minha chance de começar tudo do zero 
eu quero que tudo tenha minha cara.” 

 
Plano Médio 

 

Cena 5: 
Jardim 

 
Filmagem 

das 
flores/Moça 

andando pela 
casa 

9 
Música Instrumental 

 
“Eu tô ansiosa esperando o sofá chegar... ele tem 

que combinar com as minhas paredes... eu 
definitivamente já sei a cor das paredes (risos)” 

 
Plano 

Fechado/Pl
ano Médio 
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Cena 6: 
Casa 

 
Jovem 

(homem) em 
seu quarto 

5 
Música Instrumental 

 
“Eu vou me formar em oceanografia e foi a 

melhor decisão que tomei.” 

 
Plano 

Fechado 
 
 

Cena 7: 
Casa 

 
Detalhes 

Porta Retrato, 
Conchas,  
Água e 

Aplicativo 
Suvinil 

11 
Música Instrumental 

 
“A faculdade fica perto de casa então vou morar 

com meus pais por um tempo... eu amo a 
companhia deles, mas meu quarto é meu espaço 
sabe? Gosto que ele tenha um pouco de tudo que 
eu amo. Chamei meus amigos pra me ajudarem a 

pintar tudo... Vai ficar muito bom.” 

 
 

Plano 
Fechado 

Cena 8: 
Casa 

 
Jovem 
(moça) 

fazendo selfie 

5 
Música Instrumental 

 
 

“Eu sou a Júlia, e quero começar uma nova 
história.” 

 
Plano 

Fechado 
 
 

Cena 9: 
Casa 

 
Jovem 

(homem) 
fazendo selfie 

5 
Música Instrumental 

 
“Meu nome é Gustavo, e eu quero transformar a 

minha história.” 

 
Plano 

Fechado 
 
 

Cena 10:  
Água  

 
Logo Suvinil 

7 
Música Instrumental 

 
“Conte a sua história com as cores da Suvinil!” 

 
Fade Out 

 

 

 

3.4 Roteiro de Áudio 

Agência:  Agência Soul Made 

CLIENTE:  Suvinil 

PRODUTO:  Campanha Anual  
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ESPÉCIE:  Spot 

FORMATO:  30” 

TÍTULO:      “Vem colorir sua história com Suvinil” 

 

 

TÉC.: BARULHO DE TELEFONE TOCANDO 

 

MULHER:               “Alô? Oi ‘miga’, quanto tempo! Minha vida tá ótima, São Paulo 

é uma ‘doidera’. Então... ‘tô’ realizando meu sonho. Casa 

nova e eu não paro de pensar em decoração... O tema? Ah, 

até parece que não me conhece hahahah margaridas né? 

Minha casa vai ter minha cara.” 

 

 

TÉC.: ENTRA MÚSICA INSTRUMENTAL  

 

LOCUTOR O que te inspira a colorir um momento? Suas experiências 

fazem tudo ter mais cor. Conte a sua história com as cores 

da Suvinil!  

 

3.5 Mapa da campanha 

Figura 2 – Mapa da Campanha Suvinil 
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Fonte: Agência Soul Made 

3.6 Histórias de Julia e Gustavo 

Gustavo gosta do mar. Tudo que ele faz envolve esse amor pelas ondas. 

Ele nasceu no Rio de Janeiro e surfa desde a adolescência, é fã de todos os 

seriados que falam sobre espécies marinhas e sim, ele cursa oceanografia! 

Gustavo pretende morar com os pais pelo menos até se formar, ele ama passar 

os domingos em família, ama os amigos que moram logo ali e a faculdade é 

pertinho de casa. Mas ele também gosta de ter um espaço para si e transformou 

seu quarto numa espécie de laboratório “barra” cantinho da bagunça “barra” 
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lugar para guardar pranchas e assistir aquele Netflix. Só falta um toque para 

deixar esse quarto mais a cara da Gustavo: As paredes da cor do mar! 

 

 

Figura 3 - Peça Conceito Gustavo 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Mobile 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 5 - PDV 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 6 – Logo Fantástica Fábrica Suvinil 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 7 – Mala Direta Frente 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 8- Mala Direta Atrás 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 9 – Mala Direta Mockup 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 10 - Live Facebook 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 11 - Evento 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 12 - Evento 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 13– Facebook Desktop 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
Figura 14 - Facebook Mobile 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 15 - Video Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 16 - Video Facebook 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 17 - Site Suvinil 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 18 - Youtube 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

 

Figura 19 - Super Banner 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 20 - Billboard 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 21 - Banner Vertical 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 22 - PubliEditorial 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 23 - E-mail Marketing 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 24- E-mail Marketing 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 25 - Perfil Pinterest 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 26 – Spotify 

 

Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 27 - E-mail e Carta de divulgação 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 28 - E-mail e Carta de divulgação 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 29 - Newsletter 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 30 - Newsletter 

 
 Fonte: Agência Soul Made 
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3.7 Arco íris de Larissa 

Mulher, lésbica e livre, assim que Larissa se define. Muito bem decidida 

com a sua vida, Larissa trabalha desde o começo da sua faculdade e rala para 

se tornar uma mulher independente e recentemente conseguiu uma importante 

conquista: seu próprio apartamento. Para Larissa, esse marco vai muito além de 

ter seu espaço, é a autoafirmação da sua vida particular em forma da sua própria 

casa. Ela quer enfeitar e deixar seu novo lar com a sua cara, seus ideais. Ela 

escolheu o VERMELHO como sua cor, forte e marcante, assim como Larissa. 

Decorar seu lar tem sido a coisa mais prazerosa que ela fez nos últimos tempos, 

com certeza, se jogar de cabeça nessa nova experiência é tudo que ela quer. 

 

Figura 31- Peça  Larissa 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 32 – Facebook Desktop 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 33- Facebook Mobile 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 34 - Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 35- Video Facebook 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 36- Vídeo Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 37- Vídeo Patrocinado Suvinil 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 38 - Site Suvinil 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 39 - Youtube 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 40 - Posicionamento Youtubers 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 41 - Posicionamento Youtubers 

  
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 42 - Posicionamento Youtubers 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 43 - Posicionamento Youtubers 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 44 - Super Banner 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 45 - Billboard 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 46 - Banner Vertical 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 47 - PubliEditorial 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 48 - E-mail Marketing 

 
Fonte: Agência Soul Made 

3.8    Casa e jogo aberto 

Para Rafaela, futebol nunca foi só coisa de meninos. Desde pequena, ela 

foi ensinada que as suas cores do coração eram Vermelho, Verde e Branco. 

Entender e acompanhar o esporte sempre foi algo prazeroso para ela e não 

importava o que os outros diziam, gostar daqui era uma composição da sua 

personalidade. O tempo foi passando e o amor aumentando, de repente, Rafaela 

se viu infiltrada de corpo e alma na história e dia a dia do seu time, na vitória, 

derrota, alegrias e tristezas, era uma das suas paixões da vida. Carregar as cores 

consigo estava no coração, na pele, mas também estava estampado no seu 

universo particular: seu quarto! 
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Figura 49 –Peça conceito 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 50 – Facebook Desktop 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 51- facebook Mobile 

 
Fonte: Agência Soul Made 

  

Figura 52 - Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 53 – Video Facebook 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 54 – Video Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 55 – Site Suvinil 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 56 – Site Suvinil 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 57 - Youtube 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 58 - Youtube 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

 

Figura 59 – Super Banner 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 60 - Billboard 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 61 - Banner Vertical 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

 

 

Figura 62 - PubliEditorial 
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Fonte: Agência Soul Made 
 
 

Figura 63 - E-mail Marketing 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 64 - E-mail Marketing 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 65 - Newsletter 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 66 - Newsletter 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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3.9    Família Almeida 

Dois arquitetos que já tem duas filhas, e agora estão deixando que as 

meninas decidam a decoração do quarto de seu mais novo filho. 

Figura 67 -  Peça Conceito 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 68 - Facebook 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 69 – Facebook Mobile 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 

Figura 70 - Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 71 - Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
 
 

Figura 72 – Video Facebook 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 73 -  Vídeo Instagram 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 74 - Site 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 
  

Figura 75 - Super Banner 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

 

 



97 
 

 

Figura 76 - Billboard 

 
Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 77 – Banner Vertical 

 
 Fonte: Agência Soul Made 

 

Figura 78 – E-mail Marketing 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 79 – E-mail Marketing 

 

Fonte: Agência Soul Made 
Figura 80 - Newsletter 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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Figura 81 - Newsletter 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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4. PLANEJAMENTO DE MÍDIA 

Este capítulo abordará todo o planejamento da campanha, apontando as 

principais ferramentas utilizadas e como, quando, onde, para quê e para quem 

elas foram produzidas. Apresentaremos nossas ações e nosso cronograma 

geral. 

4.1 Plano de mídia 

4.1.1 Objetivos de Mídias 

4.1.1.1 Cobertura 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população brasileira atualmente é de 209 milhões de pessoas. Para definir a 

cobertura da campanha, que é de nível nacional, é preciso descobrir a 

porcentagem que se refere ao público-alvo: homens e mulheres entre 25 e 35 

anos.  

De acordo com o próprio Instituto, 8,18% da população brasileira são 

homens que estão dentro desta faixa etária. Em relação às mulheres, esse 

número sobe para 8,29% da população. Com isso, a campanha tem como 

objetivo atingir 16,47% dos brasileiros, o que equivale a 34 milhões de pessoas, 

esse sendo a cobertura. 

4.2  Público-alvo 

O público-alvo da campanha se divide em primário e secundário. Como 

target primário, temos jovens, homens e mulheres, entre a faixa etária de 25 e 

35 anos que buscam uma mudança e aplicar sua personalidade através da 
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decoração e cores. São jovens, das classes sociais B, C e D e que consomem 

com frequência conteúdo online. 

 Já como target secundário, temos os profissionais de arquitetura, pintores 

e balconistas de lojas de construção, em todo o território nacional. 

4.3  Meios 

4.3.1 Digital 

Usar mídias digitais para divulgar uma marca é essencial nos dias de hoje, 

uma vez que a tecnologia invadiu o cotidiano e a informação está na palma da 

mão de praticamente todas as pessoas de várias faixas etárias. A internet é o 

meio de relacionamento que mais aproxima a empresa do público, o que torna 

essa uma das principais formas de comunicar hoje em dia, por conta dessa 

proximidade do consumidor e gera um relacionamento contínuo, alinhando as 

duas partes. 

Atualmente, muitas informações são notificadas através de sites, blogs e 

mídias sociais. As inúmeras formas que surgem diariamente para divulgar uma 

campanha usando o meio digital é incrível. Desde o uso de sites, revistas online, 

mídias sociais, blogs e os famosos digitais influencers. 

Escolhemos utilizar as mídias sociais mais populares entre os jovens de 

25 a 34 anos que são o Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, Pinterest, etc. 

por conta do público estar mais ativo nelas, além de terem uma maior 

familiaridade, onde usam para se informar e conhecer o assunto, e muitas vezes 

escutam um influencer, tomando assim, ciência do quanto importante é a causa. 

4.4 Mercado 
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A Suvinil Tintas, por estar presente em todas as regiões brasileiras, terá 

uma campanha nacional. Porém, seu mercado prioritário serão as regiões sul e 

sudeste. 

Já como mercado secundário, teremos as regiões centro-oeste, norte e 

nordeste. 

4.5  Período 

A campanha será veiculada no período de um ano, com início na segunda 

quinzena de janeiro de 2019, no dia 16 e finaliza no dia 22 de dezembro de 2019. 

4.6 Estratégia 

4.7 Cronograma geral 

Tabela 1 - Cronograma Geral 

 

Fonte: Agência Soul Made 

4.8  Defesa dos veículos 

4.8.1 E-mail marketing 

É a utilização do email em campanhas de marketing digital, com o objetivo 

de criar e manter o relacionamento com clientes, melhorando resultados nas 
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vendas e na retenção, utilizaremos esse veículo com o intuito de direcionar o 

Target para outros veículos ao longo de toda a campanha, tornando 

relacionamento mais próximo com a marca. 

4.8.2 Revistas online 

É um tipo de revista que pode ser acessada por via eletrônica, em geral 

através da internet. 

4.8.3 Instagram / Facebook 

O Instagram, uma rede social para vídeos e fotos que permite uma 

interação com o público de variadas formas, como por Stories – histórias que 

desaparecem após 24h –, vídeos e transmissões ao vivo, além de ser uma rede 

social muito utilizada pelo target. Publicaremos conteúdos para o Instagram 

Stories, por se tratar de uma forma bem rápida e direta com o público, as 

postagens no feed iremos realizar de forma personalizada de acordo com 

produtos e promoções.  

O Facebook, por permitir o compartilhamento de conteúdo no perfil 

pessoal, grupos e na linha do tempo de amigos, possibilitando maior visibilidade 

e interação direta com o público, por se tratar de um veículo mais informal e com 

um relacionamento próximo com o público-alvo. Iremos utilizar o Gerenciador de 

Anúncios, um ótimo meio para gerenciar acessos a página e contas de anúncios. 

É voltado para empresas que precisam conceder permissões diferentes a muitas 

pessoas.   

O Instagram atualmente é a rede com maior engajamento entre jovens de 

25 a 34 anos e com uma alta possibilidade de segmentação. 
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Usando a mesma plataforma que o Facebook, as duas redes 

compartilham data sobre os usuários, podendo assim a campanha atingir um 

público extremamente assertivo. 

Respeitando a jornada do usuário, esperamos aumentar o Awareness da 

campanha em um primeiro momento para depois buscarmos levá-lo para o site. 

Como métrica principal, estaremos buscando um CPM de R$ 3,00 e 

posteriormente um CTR de 0,3% para a campanha e a estrutura da conta será 

respeitando as melhores práticas na ferramenta. 

Como estratégia secundária, esperamos angariar Leads por meio de 

formulários. 

A estrutura da conta será com uma campanha para os anúncios de 

Awareness, outra para CTR e outra para Leads. Dentro delas teremos três 

conjuntos de anúncios com as estratégias baseadas em interesse, perfis e 

RMKT. Com cobrança em CPM. 

A segmentação utilizada será: 

● Sexo: Homens e Mulheres. 

● Idade 25 a 34 anos. 

● Interesses: Páginas e perfis de decoração, construção e etc. do 

público. 

● Perfis: Macro influenciadores com foco em construção, decoração. 

● Remarketing: Usuários que clicarem no anúncio em até 30 dias 

A campanha terá duração de um ano, com o pacing sendo ajustado 

baseado nas estratégias de mídia. Durante a primeira fase impulsionaremos três 

por semana. Na segunda apenas um com o melhor resultado em CTR. Na 

terceira dois com os melhores resultados em CTR e por fim, na quarta fase cinco 
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Não terá discriminação de investimento para os criativos, o investimento 

será ajustado conforme resultados. 

4.8.4 Youtube 

Por se tratar de uma plataforma rápida e de fácil acesso do público, sendo 

assim, iremos utilizá-la para publicarmos vídeos com conteúdo rápido e que 

contenham dicas de como utilizar os produtos Suvinil. Criaremos conteúdos com 

curiosidades e informações sobre decoração, construção, produtos, como 

funciona, onde encontrar os produtos, as diferenças entre produtos. Utilizaremos 

essa tática para nos aproximar do consumidor, tornar a marca mais forte, mais 

conhecida e mais próxima do público. Faremos também parcerias com 

influenciadores deste público, para nos aproximar deles, fazer com que sintam 

mais à vontade e mais perto da Suvinil. 

4.8.5  Mídia programática 

A mídia programática é diferente das outras mídias, pois a compra de 

mídia é feita diretamente pelo software, por leilão em tempo real. Os dados 

gerados por esse tipo de mídia, permitem anúncios mais segmentados, 

observando o perfil do usuário e a trajetória até a compra. 

É uma forma automatizada de se comprar espaços para anúncios em 

vários sites, sem que precise negociar diretamente com os proprietários do site. 

Esse tipo de mídia trouxe mais relevância a marca, pois a maioria das 

campanhas estão concentradas na compra de audiência e não de canais, além 

disso, a mídia é muito mais exata, diminuindo o desperdício de verba, onde o 

anúncio é personalizado e direcionado para cada público-alvo da campanha. 
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Utilizaremos a mídia programática pelo alto poder de entrega em volume 

de impressões e a assertividade com o público, diminuindo consideravelmente a 

dispersão da mídia. 

Como parceiro escolhemos a Exiber, por ser atualmente a única tranding 

desk com viés totalmente transparente em relação ao que é feito dentro das 

ferramentas e terem acesso a DBM. 

Como meta principal temos um viewability de 80% da campanha e um 

CPM de R$ 5,00 para banners, R$ 15,00 para vídeo e R$ 8,00 para Native Ads. 

E um contratado de 29.160.000 impressões para banners, 25.587.700 de 

views para vídeo e 45.562.500 de impressões. 

4.8.6 Squid - rede de micro e macro influenciadores  

A campanha terá o suporte de micros e macro influenciadores durante os 

doze meses, seguindo o perfil determinado pela agência com uma comunicação 

própria para engajamento com seus seguidores. 

 A parceria será com os seguintes influenciadores: Rayza Nicácio e a 

@RayzaHome, Apartamento 33, Tudo Orna, Doma Arquitetura, Doedu.co, 

Comprando Meu Apê e Diycore.  A proposta é fazer com que eles utilizem os 

produtos da Suvinil de forma espontânea, simples e que demonstram em seus 

perfis nas mídias sociais em que momento a Suvinil e suas tintas estão presentes 

em suas vidas. 

Será feito um acompanhamento pela plataforma da Squid durante este 

período, esperamos um custo de engajamento de R$ 0,5. 

Com exceção dos três primeiros parâmetros, os outros seguintes não 

precisam estar em todos os perfis. 
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● Esperamos uma comunicação incentivando ao público que 

conheça sobre a causa, visite a página da campanha e faça o teste. 

● Para cada influenciador serão cinco Stories e uma foto no perfil. 

Durante o último mês o volume abaixa para cinco influenciadores 

com o maior engajamento. 

4.8.7 Spotify  

É um serviço de streaming digital que dá acesso instantâneo a milhões de 

músicas, podcasts, vídeos e outros conteúdos de artistas de todo o mundo. E 

isso criando muita comunicação com o público.  Anunciaremos um spot na 

plataforma, tanto em playlists e rádios que o público mais escuta.  

O Spotify conta com a maior base de alcance semanal do Brasil em 

aplicativos de música digital, com 22,8% e mais de 70% do público entre 25 a 34 

anos. 

Por um estudo do público, entendemos a sua conexão e engajamento com 

música, principalmente do universo Pop. 

O uso do aplicativo é de 72% no smartphone, onde nosso público se 

concentra mais. 

Com uma dispersão mínima da mídia, pelos os usuários já estarem no 

aplicativo pretendemos aumentar o Awareness da campanha. 

Estaremos usando o formato de Áudio para smartphone e desktop por um 

CP áudio de R$ 0,04. 

A campanha terá uma estratégia por gêneros de música com o foco no 

público-alvo. 
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A campanha deverá ter um pacing em Even seguindo as táticas de mídia 

com 20% do investimento no primeiro, 10% no segundo, 30% no terceiro e 40% 

no último. 

Teremos um total de 2.700.000 inserções. 

4.8.8 Pinterest 

É um serviço que utiliza o artifício da imagem, é possível colecionar 

qualquer coisa em seu perfil. Assim, como também é possível conhecer coleções 

de muitos outros usuários, não necessariamente seus amigos. Usuários do 

Pinterest são como colecionadores, eles buscam, encontram e armazenam 

imagens do que julga interessante, separando-as por tema. Sendo que essas 

coleções ficam disponíveis para outros usuários encontrarem e até mesmo 

reutilizar as mesmas postagens. 

4.9  Fases da campanha 

4.9.1 Lançamento / Evento A Fantástica Fábrica Suvinil 

O lançamento da campanha acontecerá no dia 16 de janeiro e terminará 

no dia 31 de março. Nessa fase, teremos uma média sustentação, para lançar a 

campanha, além de que será realizado o Evento A Fantástica Fábrica Suvinil.  

4.9.2 Reposicionamento 

 Entre os dias 1 de abril e 31 de julho, acontecerá a segunda fase da 

campanha, que terá como principal objetivo reforçar o reposicionamento da 

marca, através de pequenos depoimentos de histórias contadas por youtubers 
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sobre suas inspirações para a escolha de suas tintas, seguindo para uma baixa 

sustentação. Isso se deve pela baixa procura do target pelo produto.  

4.9.3 Evento A Casa Suvinil 

Essa fase da campanha ocorrerá entre o dia 1 de agosto ao dia 31 de 

outubro, com uma intensidade maior que a anterior. Aqui, os eventos com a 

presença de digitais influencers e o público-alvo serão realizados como grandes 

diferenciais da etapa.  

4.9.4 Ações no site 

Por fim, a quarta fase acontecerá do dia 1 de novembro ao dia 22 de 

dezembro, fortificando a campanha. Sendo essa a mais importante, pois é neste 

período que aumenta a procura e o desejo de modificar a decoração da casa. 

Essa fase reunirá histórias que foram compartilhadas por clientes e pintores ao 

longo do ano, atrelando essas histórias a própria história da Suvinil. 

4.10  Táticas 

 

 

 

 

 

Tabela 2 – Janeiro a Junho 
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Fonte: Agência Soul Made 

 

 

 

Tabela 3 – Julho a Dezembro 
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Fonte: Agência Soul Made 
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Tabela 4 – Investimento Total 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RETORNO 

Com os objetivos de comunicação já definidos e as ferramentas já 

determinadas para a campanha de novo posicionamento da Suvinil, serão aqui 

propostos os critérios de avaliação de retorno para o controle de ação e 

produtividade das ferramentas. 

Através das ações de assessoria de imprensa, será possível monitorar as 

menções online da marca através de seus consumidores. Assim, poderemos 

descobrir nossa taxa de conversão e também usufruir de uma imersão nas 

experiências de usuários para ser possível descobrir o que a marca erra ou 

acerta, na visão de seus consumidores. Utilizaremos a ferramenta "Reputation 

XL" para, através de palavras chave, realizar a coleta de informações publicadas 

nos blogs, sites, jornais, fóruns ou redes sociais. 

 Para analisar o retorno dos espaços na web (Site, Spotify, Publieditoriais, 

Mídia programática, Newsletter e E-mail Marketing) a sugestão é que seja 

realizada a retirada de informações dos bancos de dados de análise do Google 

Analytics, para o conhecimento de totais cliques no site e totais de cliques nos 

links direcionados por hiperlinks. 

 Para as redes sociais, recomenda-se diagnosticar os números pela 

plataforma Gerenciador de Negócios e Anúncios do Facebook e Instagram, que 

trazem a relação completa do andamento dos anúncios publicados, como: 

alcance, curtidas, comentários, impressões, visualizações, curtidas na página, 

entre outras métricas. No Pinterest, a proposta será utilizar os próprios relatórios 

que o site disponibiliza para medir o engajamento e tráfego obtido. 

Para a avaliação do spot, a sugestão é utilizar os relatórios da plataforma 

do próprio aplicativo Spotify para medir o alcance, repercussão e reação dos 
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ouvintes para identificar como a mensagem impulsiona as ações que levam à 

compra ou interação com a marca nas mídias sociais. 

No Youtube, o ideal é utilizarmos relatórios disponíveis na própria 

plataforma, assim poderemos analisar quais vídeos e assuntos são os favoritos 

do público, podendo ter o feedback real através das reações como like ou deslike 

e também através dos comentários feitos pelo target nos vídeos. 

Com todas as avaliações disponíveis, será possível observar maneiras 

em que a marca poderá melhorar seu empenho e presença e em quais mídias 

terá um desempenho maior e melhor. Além disso, é importante analisar todos os 

veículos e monitorar a presença da marca nas mídias sociais através de seus 

internautas e em outros ambientes (sites, revistas online, blogs e jornais) para 

poder se aproximar mais do público-alvo e se tornar uma marca que se faz 

presente na vida e no cotidiano de seu target. 

Tabela 5 – Cronograma de Ações 

 
Fonte: Agência Soul Made 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Agência Soul Made, através do trabalho de conclusão do curso de 

Publicidade e Propaganda da Universidade Metodista de São Paulo, possibilitou 

aos integrantes compreenderem o mercado de tintas no Brasil, de modo que 

agregasse o entendimento necessário para o desenvolvimento de uma 

campanha publicitária de novo posicionamento da marca Suvinil para o ano de 

2019. 

O objetivo inicial para essa campanha foi desenvolver um novo 

posicionamento da marca Suvinil e aproximá-la, de uma maneira que a fizesse 

presente no dia a dia de seu target. 

Para a realização do projeto, foi necessário se aprofundar na história da 

Suvinil e estudá-la para conhecer seus pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades, a fim de estabelecer uma linguagem de comunicação adequada 

para esse novo momento de marca. Após pesquisa dos dados primários e seus 

resultados, prosseguimos com pesquisas secundárias que nos ofereceram 

dados importantes para o desenvolvimento do planejamento, que contém 

informações relevantes sobre a Suvinil e o mercado em que ela está inserida. A 

partir daí, pudemos realizar a análise da situação, objetivos e estratégias de 

marketing e comunicação, ações táticas e o Briefing de criação para orientar no 

desenvolvimento das peças que compõem a campanha publicitária. 

Para complementar essas informações, também foram realizadas 

pesquisas com grupos focais, a fim de desenvolver uma comunicação e linha 

criativa com conteúdo e linguagem relevante para target. Nessa etapa, foi 

possível confirmar, através do próprio público, a necessidade de aproximação 

que a marca tem como desafio para o seu novo posicionamento. 



116 
 

 

Posteriormente, desenvolvemos um plano de ações táticas para cumprir 

o objetivo inicial, por meio de ferramentas de comunicação que se adequem ao 

que foi proposto. A agência pôde desenvolver o conceito criativo e a identidade 

visual para a campanha, bem como o projeto de fotografia e suas definições, 

como, luz, iluminação, poses, ângulo, modelo e etc. 

Portanto, foram utilizados diversos meios de comunicação online, como 

mídias sociais, publieditoriais em revistas online, mídia programática, assessoria 

de imprensa, o próprio site da marca e outros. Para engajamento com todos os 

públicos, desde os influenciadores na decisão de compra (pintores, arquitetos, 

etc) aos consumidores finais, foram desenvolvidos eventos com o propósito de 

intensificar as relações entre cliente e marca.  

Ao longo do desenvolvimento do projeto, foi possível conhecer a 

importância da comunicação no processo de novo posicionamento de marca e 

construção de um relacionamento sólido entre as duas partes primordiais para o 

sucesso. Também observamos a importância de administrar o trabalho através 

da organização e responsabilidade e, com isso, realizar a divisão de tarefas entre 

a agência, mantendo a comunicação clara entre os integrantes, tendo sempre 

foco em realizar um ótimo trabalho, superando os desafios ao decorrer do tempo 

e realizando um projeto de acordo com o tema proposto e seus objetivos. 
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ANEXO 

 
  QUESTIONÁRIO 

  
 
Olá! Somos da Agência Soul Made, uma agência experimental da Universidade Metodista de 
São Paulo.  
Estamos realizando uma pesquisa referente à empresa SUVINIL. A entrevista dura 
aproximadamente 10 minutos e sua opinião será muito importante para a criação gratuita de 
uma campanha publicitária em São Paulo.  Vamos lá? 
 
 
 
Endereço de e-mail* (Obrigatório) 
_________________________________________ 

 
1. Nome: 

__________________________ 
 
       2. Profissão: 
__________________________ 
 
       3. Sexo: 
a. Feminino ( ) 
b. Masculino ( ) 
 
       4. Faixa Etária  
a. 15 a 18 anos 
b. 19 a 22 anos 
c. 23 a 26 anos 
d. Mais de 26 anos 
 
      4. Qual seu estado civil? 
 

      5. Qual sua localização? 
 

    
  1.  O Sr. (a) conhece a marca de tintas Suvinil? 
     1. Sim 
     2. Não 

    
  2. O Sr. (a) já utilizou os produtos da marca Suvinil? 
 
     1.    Sim. Quais?  __________ 
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     2.      Não. 
     
  3. Onde o Sr. (a) realiza a compra desses materiais? 
 
    1. Loja física (materiais de construção) 
    2. Internet 
    3. Outros: _____________ 
   
 
  4. Para qual finalidade o(a) Sr.(a) utiliza tintas? 
 

1. Reforma 
2. Construção 
3. Decoração 

 
 
 5. O(A) Sr.(a) utiliza sites / revistas / aplicativos como inspiração em sua 
reforma/decoração/construção? 
 

1. Sim. Quais? 
2. Não.  

 
 
6. O(a) Sr.(a) acredita que a escolha da tinta (cor/textura/marca) é realizada de forma racional 
ou emocional? Justifique sua resposta. 
_______________________________________ 
*Racional de forma objetiva, adquire determinado para sua função. 
*Emocional adquire o produto considerando fatores internos e externos a sua volta (referência/inspiração/lembrança) 
 
 
7. Que tipo de interações o(a) Sr.(a) gostaria de ver nos pontos de vendas para facilitar o 
momento da aquisição do produto? 
____________________________ 
 
 
8. Quais pontos o(a) Sr.(a) avalia como principal motivo para adquirir o produto? 
 

1. Preço 
2. Qualidade 
3. Indicação 
4. Posicionamento do produto no mercado 
5. Outros ______________ 

 

 
9. Que tipo de propagandas de tintas o(a) Sr.(a) costuma ver no âmbito digital e offline? 
Justifique. 
 

 
10.    Quanto tempo o(a) Sr.(a) utiliza a internet por dia? 
 
    1. Menos de 1 hora 
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    2. 2 horas 
    3. 3 horas 
    4. Mais que 4 horas 
 
 
11.    Quais sites você costuma acessar na internet? 
 
a. Facebook 
b. Instagram 
c. Snapchat 
d. Youtube 
e. E-mail 
f. Globo.com 
g. Uol 
h. MSN notícias  
i. Outros____________ 
 
     
   12.  O(A) Sr.(a) utiliza rádio AM/FM? 
 

1. Sim, AM 
2. Sim, FM  
3. Não escuto rádio 

    
   14. Quais emissoras o(a) Sr.(a) escuta com frequência? 

1. Band 
2. Mix 
3. Top FM 
4. Nativa 
5. Metropolitana 
6. Antena 1 
7. Bandeirantes 
8. Transamérica Pop 
9. Globo São Paulo 
10. Jovem Pan 
11. Gazeta 
12. Outros: ____________ 

 
 
  15. O(A) Sr.(a) Possui TV aberta ou Fechada? 
 

1. Aberta 
        2.   Fechada 
 
16. Quais canais o(a) Sr.(a) prefere? 
 

1. Canais da TV aberta 
2. Canais da TV fechada 
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17. Quais emissoras o(a) Sr.(a) costuma assistir com maior frequência? 
 
a. SBT 
b. Record 
c. Band 
d. RedeTV 
e. Gazeta 
f. MTV 
g. Multishow 
h. GNT 
i. Outros ___________ 
 
 
 
  18. Quais programas de TV o(a) Sr.(a) vê com mais frequência?  

1. Esporte 
2. Novela 
3. Culinária 
4. Jornalístico 
5. Filmes 
6. Outros:_____ 

 
 
19. Com que frequência o(a)  Sr.(a) assiste ou é impactado com propagandas de 
tintas/construção? 
        1. Sempre 
        2.  Às vezes 
        3. Nunca 
 
 
   20. O que o(a) Sr.(a) costuma fazer nos seus momentos de lazer? 
 

1. Frequentar Festivais/eventos         5. Parques 
1. Cinema 1. Balada 
1. Teatro 1. Caseiro(a) 
1. Restaurante 1. Outros: 

 

 
ENCERRAMENTO 

Sr.(a) ____, a entrevista terminou. Em nome da SOUL MADE eu agradeço a sua colaboração. 
Muito obrigado(a) e que o(a) Sr.(a) tenha um Bom dia/tarde/noite. 

 
 

Codificações 

Questão Semi - Aberta - Profissão 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Estudante (6) 6 
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Cod. 002 Autônomo/ Desempregada 10 

Cod. 003 Publicitária (3) 5 

Cod. 004 estudante (3) 4 

Cod. 005 Jornalista (2) 2 

Cod. 006 Estagiária (2) 7 

Cod. 007 Professora (2) 3 

Cod. 008 Auxiliar administrativo (2) 8 

Cod. 009 Psicóloga (2) 2 

Cod. 010 Analista de Sistemas (2) 2 

Cod. 011 Tecnico Mecatronico (2) 2 

Cod. 012 Designer (2) 4 

Cod. 013 Analista de Marketing Digital 1 

Cod. 014 Enfermeira 1 

Cod. 015 Atendimento ao balcão 1 

Cod. 016 
Vendedora e Profissional do Marketing de 
Rede 1 

Cod. 017 Assistente Administrativo 6 

Cod. 018 Instalador de autos 1 

Cod. 019 Bombeiro Civil 1 

Cod. 020 Repositor balconista 1 

Cod. 021 Gerentes de venda de festas 1 

Cod. 022 Cabeleireiro 1 

Cod. 023 jovem aprendiz 3 

Cod. 024 Consultora Tributária 1 

Cod. 025 Porteiro 1 

Cod. 026 Mecanico 1 

Cod. 027 Encarregado Prevenção e Perdas 1 

Cod. 028 Assistente de Escrita Fiscal 1 

Cod. 029 Desenvolvedor 1 

Cod. 030 Analista comercial 1 

Cod. 031 Ilustradora 1 

Cod. 032 Auxiliar jurídico 1 

Cod. 033 Operador de produção l 1 

Cod. 034 Assistente financeiro 1 

Cod. 035 Gerente Comercial 1 

Cod. 036 Coord de vendas 1 



123 
 

 

Cod. 037 Assistente de Negócios 1 

Cod. 038 Analista DP 1 

Cod. 039 Bancário 1 

Cod. 040 Empreendedor 1 

Cod. 041 Farmacêutica 1 

Cod. 042 Arquiteta 1 

Cod. 043 Analista de atendimento 1 

Cod. 044 Sociólogo 1 

Cod. 045 Auxiliar odontológica 1 
 Recepcionista 1 

Cod. 046 Consultor Ambiental 1 

Cod. 047 Advogada 1 

Cod. 048 Hoteleira 1 

Cod. 049 Analista de marketing 1 

Cod. 050 Auxiliar de Almoxarifado 1 

Cod. 051 Técnico em qualidade 1 
Questão Fechada - Sexo 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Feminino 71 

Cod. 002 Masculino 32 
 

Questão Fechada - Faixa Etária 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 15 a 18 anos 2 

Cod. 002 19 a 22 anos 41 

Cod. 003 23 a 26 anos 26 

Cood. 4 Mais que 26 anos 34 
 

Questão Fechada - Estado Cívil 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Solteiro (79) 77 

Cod. 002 Casado (12) 21 

Cod. 003 Divorciado 2 

Cod. 004 Viúvo 1 

Cod. 005 Separado 0 
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Cod. 006 União Estável (2) 0 

Cod. 007 Namorando (4) 0 
 

Questão Fechada -  Qual é o seu grau de instrução? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 

Cod. 001 
Analfabeto / Fundamental 1 
incompleto) 0 

Cod. 002 Médio completo/Superior incompleto 58 

Cod. 003 
Fundamental 1 completo/ 
Fundamental 2 incompleto 0 

Cod. 004 
Fundamental 2 completo/ Médio 
incompleto 4 

Cod. 005 Superior completo/Pós-graduado 33 
 

Questão  Fechada-  O Sr. (a) conhece a marca de tintas Suvinil? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Sim 103 
Cod. 002 Não 0 
 

Questão Fechada -  O Sr. (a) já utilizou os produtos da marca Suvinil? 

 
Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Sim 83 
Cod. 002 Não 20 
 

Questão Fechada - Onde o Sr. (a) realiza a compra desses materiais? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Loja Física 81 
Cod. 002 Internet 5 
Cod. 003 Outros 1 
 

Questão Semi - semi - aberta - Para qual finalidade o(a) Sr.(a) utiliza 

tintas? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Reforma 48 

Cod. 002 Construção 4 
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Cod. 003 Decoração 42 
Cod. 004 Não utilizo Tintas 7 
Cod. 005 Artesanato 1 
Cod.006 Outras opções 1  
 
Questão Fechada - O(A) Sr.(a) utiliza sites / revistas / aplicativos como inspiração em sua 
reforma/decoração/construção? 
Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Sim 77 
Cod. 002 Não 19 
 
Questão Semi - aberta - O Sr.(a) busca opinião de profissionais no momento de adquirir 
produto para reforma ou decoração? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 A maioria das vezes, não 2 
Cod. 002 Apenas dúvidas 1 
Cod. 003 As vezes 5 

Cod. 004 Sim 49 

Cod. 005 Não 29 
 
Questão fechada - Quando o profissional faz a indicação de algum produto ou reforma, o Sr. (a) 
segue as recomendações? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Sim 57 
Cod. 002 Não 8 
Cod. 003 Às vezes 23 
 
Questão semi-aberta - O(a) Sr.(a) acredita que a escolha da tinta (cor/textura/marca) é 
realizada de forma racional ou emocional? Justifique sua resposta. 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Emocional 31 
Cod. 002 Racional 33 
Cod. 003 Ambas 11 
Cod. 004 Depende 3 
 
Questão semi aberta- Quais pontos o(a) Sr.(a) avalia como principal motivo para 
adquirir o produto?  

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Qualidade 83 
Cod. 002 Preço 53 
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Cod. 003 Indicação 19 
Cod. 004 Proximidade 1 
Cod. 005 Posicionamento 13 
 
Questão Simi aberta ME - Quanto tempo o(a) Sr.(a) utiliza a internet por dia? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Facebook 88 
Cod. 002 Instagram 84 
Cod. 003 Snapchat 5 
Cod. 004 Youtube 84 
Cod. 005 E-mail 74 
Cod. 006 globo 20 
Cod. 007 Uol 19 
Cod. 008 Msn 8 
Cod. 009 Pinterest 2 
Cod. 010 Twitter 1 
Cod. 011 Hotmail 1 
 
Questão Fechada - O(A) Sr.(a) utiliza rádio AM/FM? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Sim. Am 47 
Cod. 002 Sim, FM 53 
Cod. 003 Não escuto rádio 3 
 
Questão Fechada - Quais emissoras o(a) Sr.(a) escuta com frequência? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 

Cod. 001 
 
Band 17 

Cod. 002 Mix 31 
Cod. 003 Nativa 10 
Cod. 004 Top FM 4 
Cod. 005 Metropolitana 27 
Cod. 006 Antena 1 7 
Cod. 007 Bandeirantes 10 
Cod. 008 Globo São Paulo 3 
Cod. 009 Transamérica Pop 5 
Cod. 010 Jovem Pan 14 
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Cod. 011 Gazeta 11 
Cod. 012 Outros 22 
 
Questão Semi aberta - O(A) Sr.(a) Possui TV aberta ou Fechada? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Aberta 27 
Cod. 002 Fechada 58 
Cod. 003 Não assisto TV 13 
Cod. 004 Não tenho canais de tv, uso apenas on demand  1 
Cod. 005 Netflix e tv aberta 1 
Cod. 006 Apenas chromecast 1 
 
Questão Fechada - Questão Fechada - Quais canais o(a) Sr.(a) prefere? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Canais TV Aberta 27 
Cod. 002 Canais TV Fechada 76 
 
Questão Fechada - Quais emissoras o(a) Sr.(a) costuma assistir com maior 
frequência? 
 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Globo 47 
Cod. 002 Record 36 
Cod. 003 SBT 29 
Cod. 004 MTVBand 13 
Cod. 005 RedeTV 1 
Cod. 006 Gazeta 5 
Cod. 007 Multishow 27 
Cod. 008 GNT 14 
Cod. 009 Espn 2 
Cod. 010 Não assisto 10 
 
Questão Fechada - Quais programas de TV o(a) Sr.(a) vê com mais frequência? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Esporte 34 
Cod. 002 Novela 22 
Cod. 003 Culinária 27 
Cod. 004 Jornalístico 40 
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Cod. 005 Filmes 72 
Cod. 006 Séries 2 
Cod. 007 Vestido Ideal 1 
Cod. 008 Irmaõs a obra 1 
Cod. 009 Ciência / Naturza 1 
Cod. 010 Reforma/ Casa 1 
Cod. 011 Decoração 1 
Cod. 012 Séries 1 
 
Questão Fechada - Com que frequência o(a) Sr.(a) assiste ou é impactado com 
propagandas de tintas/construção? 
Códigos Gerados Quantidade de Respostas 

Cod. 001 Sempre 2 
Cod. 002 às vezes 62 
Cod. 003 Nunca 39 
 

Questão Semi aberta - O que o(a) Sr.(a) costuma fazer nos seus momentos de lazer? 

Códigos Gerados Quantidade de Respostas 
Cod. 001 Frequentar Festivais/eventos 34 
Cod. 002 Parques 57 
Cod. 003 Cinema 61 
Cod. 004 Balada 10 
Cod. 005 Teatro 15 
Cod. 006 Caseiro(a) 57 
Cod. 007 Restaurante 57 
Cod. 008 Igreja 2 
Cod. 009 Dormir 1 
Cod. 010 esportes 1 
Cod. 011 Assistir séries e filmes 1 
Cod. 012 Outros 1 
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ANEXO II 
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ANEXO III  
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