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PLANEJAMENTO DE CAMPANHA PARA LANÇAMENTO DA 
TORTA ROMEU E JULIETA 

 

1. RESUMO 
 
O Trabalho consistiu em lançar um Produto já existente ou não no mercado. A 

agência Propagare do 5º Semestre de Publicidade e Propaganda da Faculdade 

Anhanguera de Santa Bárbara d’ Oeste.  

Fez o Lançamento da Torta Romeu e Julieta da Empresa Padaria e doçaria 

Maryara, que teve seu período promocional durante o mês dos namorados. E para 

que isto acontecesse tiveram muitos passos a seguir um deles foi colher o briefing 

do Produto, da empresa, Pesquisa, planejamento de comunicação, planejamento de 

marketing, para que isto realmente pudesse acontecer. 

“Um produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer um 

desejo ou uma necessidade. Os produtos incluem bens tangíveis, serviços, 

experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e 

ideias.” (KOLER, p. 230, 2005). 

As artes da Campanha foram pensadas para criar um ar romântico ao ponto 

de venda, abordando toda época do mês dos namorados que é Junho, com a torta 

Romeu e Julieta,e nesta época também fizemos um brinde de fidelização a Caneca 

Romeu e Julieta, que na compra de 10 tortinhas, o cliente ganhava totalmente de 

graça o par de caneca personalizada. E foi seguido todo um calendário para a 

organização do tal. 

Portanto assim se resume todo o conteúdo abordado para a construção deste 

trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 
 

O trabalho Interdisciplinar do 5º Semestre de Publicidade e Propaganda, foi 

de extrema importância, para entendermos como funciona, a venda e atratividade do 

produto, no seu ponto de venda, e montar soluções e peças para se criar uma 

fidelidade ainda maior com a Marca, ou melhor dizendo com a empresa, isto 

contribuiu para o crescimento da agência, e da maneira de se ver as coisas, criando 
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como no nosso caso, uma campanha para divulgar a Torta de Ricota com Goiabada, 

no qual fizemos seu lançamento novamente na praça como Romeu e Julieta, no 

período do mês de junho, referente ao mês dos namorados. 

Com tudo foi de grande importância aprender sobre a própria gastronomia e o 

mercado que engloba, tanto mundial, como somente no Brasil, ou somente na nossa 

Região, tudo varia e é por isto que devemos estar em constante inovação, para que 

não caíssemos na mesmice. 

 

3. OBJETIVOS 
 

O trabalho teve como objetivo inicial conhecer o paladar dos moradores da 

cidade de Americana e sobre a Panificadora Maryara e como seria a aceitação de 

um novo produto que na praça, que será a Torta Romeu e Julieta, feita de queijo 

ricota e com goiabada na cobertura. 

 

4. METODOLOGIA 
 

 4.1 Pesquisa Descritiva Quantitativa e Pesquisa Descritiva Qualitativa 
(FOCUS GROUP) 
 

Para a realização desta pesquisa foi elaborado um questionário para uma 

pesquisa de rua, feita por componentes do grupo de publicidade e propaganda 

Propagare. Para saber qual a opinião das pessoas sobre o produto e a empresa 

estudada pelo grupo. Já na Qualitativa a coleta de dados será através do Roteiro 

Focus Group, com perguntas abertas e fechadas, em relação ao mercado 

gastronômico de Tortinhas Romeu e Julieta. 

 
 4.2 Pesquisa Quantitativa 
 

A empresa Maryara estará lançando um novo produto, a qual será a Torta de 

Ricota com Goiabada, para que possamos identificar a reação dos consumidores e 

talvez uma possível mudança, será necessária uma pesquisa. E por isto é 
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importante identificar a aceitação da população sobre o novo sabor de torta da 

Maryara. 

 

E tem como intenção conhecer o paladar da população Americanense e seus 

hábitos alimentares. Tem como objetivo verificar se existe a mesma torta entre os 

demais concorrentes, por isso a pesquisa é necessária para que o público possa 

conhecer o produto.  

 

4.3 Pesquisa qualitativa 
 

  “Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a 

complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais.” 

(RICHARDSON, p. 80, 1999). 

A amostra foi composta por moradores de Americana, maiores de 16 anos, de 

todas as classes sociais, raça e religião. Foi feito um grupo de 8 a 12 pessoas 

utilizando o método de perguntas abertas para discussão em grupo, utilizando o 

método de amostras não probabilística por conveniência. A Pesquisa Qualitativa, foi 

realizada para saber a opinião de um grupo x de moradores da cidade de Americana 

em relação a doces e salgados, evidenciando o nosso produto. Buscando saber 

opiniões sobre o que levariam a comprar determinados produtos doces, onde 

gostariam de comprar, se mantém hábitos de sair para comer.  

Ao evidenciar e mostrar o nosso produto concluiu que este grupo x diz que a 

maioria das vezes comemos pelos “olhos”, ou seja, a boa aparência leva a compra 

do produto. Com isto recomendamos ao nosso cliente uma embalagem com um 

layout personalizado, romântico e bastante atrativo. 

O instrumento  para realização foi baseado no Roteiro do focus Group, que foi 

distribuído para os dois mediadores. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

5.1 Análise de Dados Quantitativo  
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Quantos entrevistados gostaram da torta 

Gostaram da 
torta Total % 
Sim 46 85% 
Não 8 15% 

 
54 100% 

 Tabela 1- Quantos entrevistados gostaram da torta 
 

 
Gráfico 1 - Quantos entrevistados gostaram da torta 

 

Entre os entrevistados destacou-se que 85% gostaram da Torta Romeu e 

Julieta e apenas 15% não gostaram da torta. 

Foi um dos gráficos que mais nos chamaram a atenção, pois muita gente 

conhecia a torta e gostavam, gostaram da torta. Então sua aceitação dentro do 

ambiente que pesquisamos teve uma grande aceitação. Por isto com a análise das  

Pesquisas levantamos alguns pontos fortes e fracos da Empresa, para que 

pudéssemos conhecer o ambiente que vamos fazer o lançamento da Torta Romeu e 

Julieta. 

  

5.2 Pontos Fortes 
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           Variedade de Produtos: possui uma grande variedade de 

produtos,doces e salgados e também produtos de mercearia. Buffet: Além de 

trabalhar com a loja física, a Maryara possui também um Buffet completo para servir 

qualquer tipo de festas e evento. 

Amplo Estacionamento: Esse é um diferencial da Maryara, muito dos 

concorrentes não possui estacionamento próprio, obrigando seus clientes a 

estacionarem seu veiculo na rua. Crescimento: A Maryara esta em processo de 

crescimento para melhorar sua parte interna e melhor atender seus clientes. 

 

5.3 Pontos Fracos 
 

Espaço Interno: A Maryara não possui um espaço grande para servir todos os 

clientes. Divulgação: a Maryara não conta com uma divulgação muito boa, e isso 

pode conter problemas futuros. 

 

6. RESULTADOS 
 

Contanto que tudo foi analisado para que a comunicação da campanha fosse 

feita de maneira segura  e com sucesso. Com tanto a analise dos 4 P’s também 

influenciou na comunicação dos resultados. Sendo estes: 

Preço: O valor dos produtos pode variar de acordo com a matéria prima 

utilizada e seus valores no mercado. Sendo que em média o valor da torta é cobrado 

por quilo em alguns estabelecimentos. Com relação aos seus valores, foi verificado 

que há uma boa aceitação de seus clientes, além de que estes estão satisfeitos com 

a qualidade dos produtos oferecidos pela panificadora e doçaria. Valor: R$ 18,45 kg. 

Promoção: A promoção inicia no dia 1 e vai até 10 de junho quem fizer a 

compra das 10 tortas além de ganhar o par de canecas, estará preenchendo um 

cupom no qual a frase mais criativa ira ganhar um jantar romântico no dia 12 de 

junho, sendo que os brindes da caneca ficaram durante os 30 dias.  

Praça: O produto será encontrado no Tivoli shopping Av. Santa Bárbara, 777, 

Vila Mollon onde iremos fazer a locação de um quiosque para facilitar a compra do 
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produto e divulgação da loja e também na loja Maryara que fica localizada na Rua 

Florindo Cibin, 1060 - Vila Paraiso Americana/SP.  

 

6.1 Objetivo 
Fazer com que a campanha da torta Romeu e Julieta seja bem sucedida e 

que assim possa trazer lucro para a empresa. 

E com a Ánalise da Pesquisa, do ambiente, da comunicação que irá ser 

utilizada, podemos criar as peças da campanha e de merchandising. Sendo peças 

da Campanha: Cartaz, Outdoor,Jingle/Spot. E as peças de Merchandising: Avental, 

Móbile de Teto, Display de prateleira, Adesivo de chão, stand, Caneca e cupom. 

           A intenção de fazer com que a imagem desperte uma sensação de amor, 

sendo útil para época propícia para o mês de Junho, que é a comemoração do dia 

dos namorados, como o nome “Romeu e Julieta” demonstrando a união e da paixão 

entre os casais. Com a foto das tortinhas dentro das mídias, fazendo imediatamente 

uma ligação direta entre produto e consumidor.  

O cartaz A3 é uma das peças da campanha, no qual será veiculada na região 

de Americana. A cor prateado transparece a novidade/inovação, com o coração 

simbolizando o amor, na cor púrpura: sinceridade e espiritualidade para manter o 

equilíbrio dentro do cartaz, a cor vermelha é uma cor quente, ligado a paixão, ao 

sangue e do coração humano.  

Na tipografia Balmaral D escrito Romeu e Julieta, uma fonte com tradições 

para convites de casamentos, Tortinhas tipografia Balker para manter o mesmo ritmo 

de contexto. “De um jeito delicioso que você nunca viu...” despertar a curiosidade do 

consumidor.  

 

 
 

Figura 1 - Outdoor 
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Figura 2 - Cartaz 
 

                           

6.2 Promoção: ”Comprou, ganhou” 
 

“A principal função do marketing promocional é sinergia, integrando-se ao 

todo do marketing por meio de cada uma das técnicas, dos meios e recursos 

abordados.” (FERRACIÚ, p. 98, 2007). 

A promoção realizada pela empresa Doçaria e Padaria Maryara “Comprou, 

ganhou” tem o intuito de fidelizar o relacionamento entre cliente e empresa. Isto 

reforçará o elo de força e segurança com os mesmos, além de que, estará trazendo 
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o conforto e o romantismo de uma maneira diferente. Na compra de 10(dez) 

tortinhas Romeu e Julieta o cliente ganhará uma caneca personalizada, e um cupom 

para concorrer um jantar no dia dos namorados na mesma.  

A Marca Romeu e Julieta, se tornará mais conhecida e forte na região, assim 

a marca ganhará novos clientes e reforçará a fidelização já existente, devido os 

benefícios que a promoção pode trazer para os mesmos. 

 

 

Figura 3 - Brinde 
 

 

Figura 2 – Cupom 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com a Realização do trabalho gastronômico foi possível colocar o 

conhecimento obtido para ajudar no objetivo do trabalho, mesmo com complicações 

na área de Pesquisa, foi possível pensar sobre a proposta. Lembrando que está 

sujeita a alterações para a melhoria do conteúdo em si.  
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Desde o começo queríamos expor qual a dificuldade que a empresa tem de 

se comunicar, e qual passo chamaria a grande atenção do público consumidor. Uma 

atração que fidelizaria ainda mais a relação de cliente-empresa. Assim escolhemos 

o dia dos namorados uma época romântica para atrair novos consumidores, para o 

lançamento da Tortinha Romeu e Julieta. 
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