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Idealizadora: Carla Santos
Nome fantasia: The Sweet art museum 
Endereço: R. Colômbia, 157 - Jardim Paulista, São
Paulo SP, 01438-000
CNPJ: 06.209.991/0001-01
Ramo de atuação: Museus e instituições
Tamanho da empresa: micro de 1-30 funcionários
Site: www.omuseumaisdocedomundo.com.br/

SOBRE O MUSEU
O Museu Mais Doce do Mundo é um lugar onde os
desejos se realizam, onde o imaginário se
transforma em experiências doces, coloridas e
inigualáveis e onde a fantasia anda de mãos dadas
com o mundo real.
 
Tendo surgido no ano de 2018 e com sua primeira
estadia em Lisboa-Portugal, o Museu é idealizado
por Carla Santos, que ficou incomodada com o fato
de a maior parte dos museus restringir fotos e
distanciar peças e público, o que impossibilitava o
contato e dificultava a interação com a arte.
Inspirada pela proposta semelhante americana
Museum Of Ice Cream, uma exposição com espaços
coloridos e com o foco temático sorvete, a
idealizadora brasileira criou a exposição The Sweet
Art Museum, adotando o slogan “Diga sim à
felicidade” e oferecendo um espaço com 15 salas
interativas, todas com o tema doce.
 
 

O propósito (e diferencial) da exposição é permitir
que o público interaja e tire fotos para registrar cada
um de seus momentos nos espaços, que incluem
uma piscina de marshmallows, um donut gigante,
uma grande batedeira, uma esteira de cookie e
algumas salas com doces brasileiros, como o
brigadeiro e o quindim.
 
Trabalhando os 5 sentidos, o espaço se propõe a ser
muito mais do que apenas um museu sobre doces,
apresentando-se como um Museu Doce, que
estimula sensações e desperte a criança interior em
cada visitante, criando um novo conceito para os
museus.

MISSÃO
Despertar a imaginação e cultivar a felicidade,
promovendo boas memórias pra juntos tornarmos o
mundo um lugar mais doce!
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PRODUTO

O produto é trabalhado pela exposição de forma intangível,
trazendo a experiência sensorial como seu principal diferencial
enquanto produto no segmento cultural museu e apresentando,
em cada país visitado, novos doces, que fazem parte da cultura
nacional, em ambientes criados pela exposição.
 
Pensando diretamente no sensorial, as salas da exposição
enfatizam a ideia defendida pelo posicionamento da marca através
da decoração; das informações sobre as obras que estão em cada
sala; do aroma escolhido para lembrar cada doce representado no
espaço; e das seções com interações envolvendo as peças
dispostas – o que faz do museu um espaço diferente do conceito
tradicional de grandes exposições.

SALA DONUTS SALA GUMMIE SALA CUPCAKE SALA MUNDO
QUINDIM

SALA SORVETE

SALA BRIGADEIRO

SALA BISCOITEIRO

PISCINA DE MASHMALLOW

-Cultural;
-Exposição interativa;
-Sensorial;
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Dado seu público-alvo (classes mais altas) e levando em conta o
valor perceptível da experiência oferecida, o preço (R$ 60,00 para
inteira e R$ 30,00 para meia-entrada) passa a ser mero detalhe.
A estratégia usada é a de Premium Pricing, destacando o museu
como um espaço de conceito elevado por ser o primeiro, em seu
segmento, voltado às experiências sensoriais. Dessa forma, a
demanda do serviço é inexistente e será criada pelos estímulos
visuais, que a tornarão ainda mais atrativa.

Endereço- LISBOA: Rua José Domingos Barreiros 2F Lisboa, Lisboa 1950-161, PT
Endereço- SÃO PAULO: R. Colômbia, 157 - Jardim Paulista, São Paulo SP
Facebook: https://www.facebook.com/omuseumaisdocedomundo/
instagram: https://www.instagram.com/omuseumaisdocedomundo/
Youtube: https://youtube.com/channel/UC4KaC47H9AmaHQF4PKwAS6w
Site: http://omuseumaisdocedomundo.com.br/

A exposição é itinerante e já percorreu três cidades em dois países.
Nossa ação de campanha foi idealizada na cidade de São Paulo,
onde terá sua comunicação trabalhada de forma direta. Como
canal de distribuição, será utilizada a internet, a fim de informar e
promover o serviço da exposição.

PREÇO

PRAÇA
-Lisboa-Portugal;
-São Paulo- Brasil;
-Rio de Janeiro- Brasil;
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Como um dos canais de promoção usados, escolhemos as redes
sociais, podendo envolver também estratégias offline, com
matérias televisivas em programas informativos e/ou de
entretenimento.

PROMOÇÃO EMISSORA TV RECORD

EMISSORA SBT
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O Museu mais doce do mundo trabalhou com uma certa
deficiência sua comunicação, tanto em seu país de origem
Portugal, quanto em território nacional. Os anúncios visuais
sempre são direcionados a divulgação de sua versão pocket em
shopping nos países que a exposição se instala.
 
Em Portugal, foi usado uma peça de divulgação falando sobre a
chegada da exposição no Alegro Montijo e no Alegro Sintra, dois
shoppings.
 
No Brasil, os anúncios foram direcionados a divulgar ação de
visita a uma versão no Morumbi Shopping na região do Brooklin
Paulista. 
 
Intitulada como Happy Pop's, a exposição contava com cinco
salas e mais de 30 ângulos diferentes pensados nos mínimos
detalhes para que as instalações desperta-se memórias afetivas,
por meio das cores, sentidos e esculturas de vários doces. O
objetivo é o de aguçar o imaginário em experiências inigualáveis,
nas quais a fantasia anda de mãos dadas com o mundo real.

HISTÓRICO DE
COMUNICAÇÃO

ALEGRO SINTRA- LISBOA-PORTUGAL PAG.BLOG MORUMBI SHOPPING
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MORUMBI SHOPPING- SÃO PAULO-BRASILMORUMBI SHOPPING- SÃO PAULO-BRASIL
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O crescimento da população brasileira aumenta ao
longo dos anos, assim como a expectativa de vida. O
Brasil atingiu a marca de 210,1 milhões de habitantes
em 2019, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). Para comparação, o
contingente no ano anterior foi de 208,4 milhões.
Segundo as informações publicadas no DOU (Diário
Oficial da União), São Paulo é o estado mais
populoso do país, com 45,9 milhões de habitantes,
seguido por Minas Gerais, com 21,1 milhões, e Rio de
Janeiro (17,2 milhões), todos da região Sudeste. Com
diferentes valores a cada nova geração, o ambiente
demográfico demonstra um crescimento gradativo
que deve influenciar de forma positiva o mercado
cultural e o interesse por novas experiências e
tecnologias dentro desse meio.

ECONÔMICO:
O ambiente econômico de certa forma não está
favorável: estamos passando por crises que, do
ponto de vista econômico, demorarão a se
estabilizar. Isso pode dificultar para o target no
momento da decisão de compra dos ingressos para
o local. Os índices mostram uma baixa na moeda
nacional e a supervalorização da moeda americana,
o que interfere diretamente no ambiente e afeta o
poder de compra e os padrões de gastos

NATURAL:
As mudanças no ambiente natural podem interferir
de modo direto e indireto. Embora o local da
exposição seja fechado, um dia de clima chuvoso
gera dificuldade maior para o público que não pode
se locomover de carro. Entretanto, dado o clima
tropical do país, está afastada a possibilidade de que
haja interferência de um grande fenômeno natural,
que possa nos impedir de comercializar e oferecer
nosso serviço/produto.

TECNOLÓGICO:
A mudança contínua desse ambiente é favorável ao
desempenho da comercialização de produtos através
das múltiplas áreas de venda e diversas mídias,
criando inúmeras formas de alcançar o público.

POLÍTICO E LEGAL:
Afetando parcialmente o mercado, o ambiente
político e legal demanda bastante atenção no nosso
setor. São leis e tributações que afetam diretamente
a forma com a qual nosso serviço será acessado. A
visita presencial é a parte principal do museu, deste
modo, as normas definidas com o isolamento
dificultam o processo neste momento, por isso
nossas estratégias dependem bastante do clima em
que o ambiente se encontra.
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TE CLIENTES:
O museu foi pensado tendo como inspiração o Museum of Ice Cream, localizado na cidade de Nova York, já que,
para garantir uma experiência como essa, era necessário que o cliente viajasse até os Estados Unidos e visitasse
o museu. Assim, a versão brasileira foi criada exatamente para permitir essa experiência também por aqui.

FORNECEDORES:
Nossos fornecedores para produtos de degustação serão nosso próprios patrocinadores, já que ao
disponibilizarem os doces e as bebidas para a degustação, também poderão ofertar o produto para venda.
Dessa forma, o recurso de degustação que oferecemos e agrega à experiência do cliente também pode ser
utilizado como estratégia de sampling pelos nossos parceiros.

CONCORRENTES:
Possuímos dois concorrentes: um direto, o Museum of Ice Cream, que segue a mesma linha de doces mais
focada na categoria do sorvete, e um indireto, FunCast, que trabalha cenários interativos para fotos. Como
diferencial, adotamos as visitas limitadas, que proporcionam uma experiência VIP ao consumidor.
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CONCORRÊNCIA

PRODUTO

PREÇO

PRAÇA

PROMOÇÃO

Cultura;
Exposição;
Interativa.

MUSEUM OF ICE CREAM FUNCAST
O MUSEU MAIS DOCE DO

MUNDO

Entrada comum: $30,00;
gratuidade: menores de 2 anos.

Nova York;
Manhattan;
los Angeles;
San Francisco.

Instagram;
Facebook;
Twitter;
Pinterest.

Cenário fotografico;
Design instagramável;
Colorido.

Combo família; R$25,00 a
R$100,00;
Vip Pass: R$150,00;
Unitário: R$30,00.

Itinerante;
Shopping Iguatemi Campinas-
Campinas-SP.

Instagram;
Facebook.

 

Cultural;
Exposição interativa;
15 salas;
Experiencia sensorial.

Entrada comum: $60,00;
gratuidade: menores de 4 anos.

Lisboa-Portugal;
São Paulo- Brasil;
Rio de Janeiro- Brasil.

Instagram;
Facebook;
Twitter;
Youtuber;
Spotify.

14



ANÁLISE PFOA 

Primeiro Museu do doce no Brasil; 
Interação com as obras expostas; 
Ambiente moderno, 15 salas para visita; 
Jogo de realidade virtual; 
Degustação de alguns doces.

PONTOS FORTES

P
Restrição na quantidade de pessoas pelos
grupos; 
Ingresso com custo elevado; 
Dificuldade de acesso pelo metrô; 
Necessidade de marcar horário para visitação.

FRAQUEZAS

F

OPORTUNIDADES

O
Concorrentes gratuitos ou de baixo custo; 
Surgimento de novos concorrentes diretos;
Isolamento socal; 
Distanciamento social por conta do COVID.

AMEAÇAS
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Possibilidade de interação e divulgação nas redes
sociais;
Expansão do mercado gastronômico;
Expansão do mercado cultural;
Possibilidade de interação com o público.



Idade: 15 a 30 anos;
Gênero: Feminino;
Classe Social: B, C+;
Escolaridade: Ensino superior.

PÚBLICO-ALVO
DO PRODUTO CULTURAL

PERFIL DEMOGRÁFICO:

Local de moradia ou convivência: Moradores da região
metropolitana do estado de São Paulo.

PERFIL GEOGRÁFICO:

Produto desenvolvido para um público jovem e antenado, que
gosta de compartilhar seus momentos através de fotos nas redes
sociais e que busca, com um estilo de vida aventureiro e curioso,
satisfazer seus desejos seguindo em busca de lugares novos para
conhecer.

PERFIL PSICOGRÁFICO:
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Pensado para ser uma persona que apresente as
características da marca, com detalhes de sua
origem portuguesa, o doce quindim representa o
lado doce da marca. Com apoio da psicologia de
Carl Gustav Jung através de uma série de
arquétipos presentes dentro de cada indivíduo,
transferimos algumas das características do
Arquétipo do Inocente: que deseja o paraíso, tem
como meta ser feliz e medo de errar com os outros
e com seus ideais. 

ARQUÉTIPO DA MARCA



PERSONA
DA MARCA

Nome: Tomás Santiago Duarte
Idade: 27 anos
Cidade: Lisboa - Portugal
Formação: fotográfo
Ocupação: fotografa casamentos e, aos fins de semana, modelos
para uma agência.
Classe social: B
Objetivo: ser reconhecido fazendo aquilo que ama, que é tirar
fotos e conhecer países e culturas diferentes.

PERSONA
DO PÚBLICO

Nome: Ana Carla Rocha Medeiros
Idade:17 anos
Cidade: São Paulo - Brasil
Ocupação:Estudante do ensino médio e do cursinho preparatório 
Classe social:  C+
Objetivo:  Passar na faculdade pública no próximo ano para o
curso de Relações Públicas

Gosta de sair, conhecer lugares novos e fotografar;
Ama ouvir música e está sempre criando playlists;
Adora fotografar novos lugares, praças, museus, exposições e
pessoas;
Não é casado, mas namora com um rapaz há três anos e adoram
ir ao cinema; 
Gosta de ficar com a família e sair com eles sempre que possível;
Adora cozinhar e criar comidas novas, principalmente doces;
Gosta de séries e filmes de suspense e mistério.

HÁBITOS:
Sair com os amigos para o shopping, parques, exposições e
festas da turma.
Intercalar finais de semana de estudo com finais de semana de
lazer;
Reunir-se com os amigos para conversar e fazer noites dos
jogos;
Viajar para lugares diferentes;
Assistir séries duas vezes na semana (de comédia e alto astral);
Tirar fotos quando sai com seu namorado;
Cozinhar para se desestressar dos problemas do dia a dia;  
Utilizar as redes sociais, como Instagram, Twitter e Facebook.

HÁBITOS:
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Realizada para identificar o grau de conhecimento do target
referente ao produto cultural. Pesquisa abrange um grupo
de todas classes e faixa etaria de 10 a 38+, mas focada no
público de classe social B e C+ de 17 a 35.  

QUANTITATIVA

Conhecer o perfil do público de interesse ao O MUSEU MAIS
DOCE DO MUNDO, através de estudos psicográficos e
sociográfico.

OBJETIVO PRIMÁRIO 

Online, atraves da plataforma de pesquisa do google forms.
Com o total de 51 entrevistados.

MÉTODO DE COLETA

01. Qual sua idade?
A. 10 a 14
B. 15 a 17
C. 18 a 20
D. 21 a 23
E. 24 a 27
F. 28 a 30
G. 31 a 34
I. 35 a 37
J. 38 ou mais
 
02. Qual seu gênero?
A. Feminino
B. Masculino
C. Prefiro não dizer
 
03. Você estuda?
A. Sim, estou no ensino médio
B. Sim, estou na faculdade
C. Sim, faço pós-graduação
D. Sim, faço curso
E. Não
 
04. Você costuma ir ao museu?
A. Sim
B. Não 
C. Talvez
 
 

FORMULÁRIO

18



10. O MUSEU MAIS DOCE DO MUNDO traz uma experiência
única e sensorial, com locais para fotografar, conhecer a
hisitória sobre cada doce, espaços como piscina de
marshmallow e muito mais. Sabendo disso, você iria a essa
exposição?
A. Sim
B. Talves
C. Não
 
11. Como você acha que é a experiência?
A. Empolgante 
B. Nostálgica
C. Moderna
D. Divertida
E. Tecnológica 
F. Brega
G. Sem graça
H. Marcante
 
12. Com quem você gostaria de ir para ter essa experiência?
A. Amigos
B. Familia 
C. Namorado (a)
D.Sozinho
 
13. Quais dessas redes sociais você mais utiliza?
(   ) Facebook
(   ) Instagram
(   ) Twitter
(   ) WhatsApp
(   ) Tik Tok
 
14. Você gosta de compatilhar momentos no instagram?
A. Sim, muito
B. Só as vezes
C. Não
D. Nunca posto nada

05. Não ter metrô ou trem proximo do museu,
poderia ser um motivo de desistência da visita?
A. Sim, prefiro metrô por perto
B. Não, pego um ônibus ou uso app de transporte
C. Mesmo se tivesse não iria 
 
06. O que acha de passeios em museus?
A. Gosto muito e sempre vou
B. Acho interessante
C. Tedioso e sem graça
D. Não sei e/ou nunca fui
 
07. Você já ouviu falar do O MUSEU MAIS DOCE
DO MUNDO?
A. Sim
B. Não
 
08. Como você ficou sabendo do museu?
A. Televisão
B. Matéria em site
C. Instagram
D. Propaganda em outras redes sociais
E. Por um amigo
F. Nunca ouvi falar
 
 
09. Você sabe o que é uma exposição sensorial?
A. Sim
B. Talvez
C. Não
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GRÁFICOS
DA PESQUISA

21 a 23
43.2%

18 a 20
20.7%

15 a 17 
11.3%

24 a 27
7.5%

28 a 30 
7.5%

10 a 14
5.7%

31 a 34 
3.7%

01. Qual sua idade?

02. Qual seu gênero?

Sim, estou na
faculdade

57.4%

Sim, estou no ensino
médio
12.8%Não

25.5%

Sim, faço curso
4.2%

03. Você estuda?

04. Você costuma ir ao museu?

Não, pego um ônibus ou uso app de transporte
66.6%

Sim, prefiro metrô por perto
27.5%

Mesmo se tivesse não iria
5.9%

05. Não ter metrô ou trem proximo do museu,
poderia ser um motivo de desistencia da visita?

Acho interessante
74.5%

Não sei e/ou nunca fui
11.8%

Gosto muito e sempre vou
9.8%

Tediosos e sem graça
3.9%

06. O que acha de passeios em museus?

Masculino
60.8%

Feminino
35.3%

Prefiro não dizer
3.9%

Não
56.9%

Talvez
23.5%

Sim
19.6%
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07. Você já ouviu falar do O MUSEU MAIS DOCE
DO MUNDO?

Nunca ouvi falar
78.8%

Instagram
14.5%

Propaganda em rede social
4.1%

Por algum amigo
0.2%

08. Como você ficou sabendo do museu?

Sim
47.1%

Não
45.1%

Talvez
7.8%

09. Você sabe o que é uma exposição sensorial?

10. O MUSEU MAIS DOCE DO MUNDO traz uma experiência única e
sensorial, com locais para fotografar, conhecer história sobre cada doce,
espaços como piscina de marshmallow e muito mais. Sabendo disso,
você iria a essa exposição?

Não 
74.5%

Sim
25.5%

sim
76.4%

Talvez
21.6%

Não 
2%
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Sim, muito
59.7%

Não
24.6%

Só as vezes
8.8%

Nunca posto nada
7%

Amigos
64.7%

Namorado (a)
19.6%

Família
15.7%

Empolgante
40.7%

Divertida
34.5%

Moderna
20.3%

Nostálgica
4%

Tecnológica
0.2%
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14. Você gosta de compatilhar momentos no
instagram?

12.Com quem você gostaria de ir para ter essa
experiência?

11. Como você acha que é a experiência? 13. Quais dessas redes sociais você mais utiliza?
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A pesquisa feita com o público, através do formulário
de perguntas do Google, com 51 entrevistados de
diversas regiões da cidade de São Paulo, mostra que
60,8% do público se reconhece com o gênero
masculino, seguido por 35,3% feminino e 3,9% que
preferiram não se identificar. Com idade entre 18 e 23
anos, 66,9% é a maior parte do público da pesquisa,
que tem 52,9% de universitários. Sobre a ida e o
interesse em museus,56,9% afirmaram que não
costumam ir, mas 74,5% acham interessante.
 
Além de perguntas direcionadas a conhecer o perfil
pessoal do público, foram realizadas perguntas para
entender o interesse sobre o produto cultural O
MUSEU MAIS DOCE DO MUNDO. Apesar de uma
grande porcentagem não frequentar muito museus,
47,1% reconhecem o que é uma experiência sensorial e
76,5% despertaram interesse em ir quando receberam
informações sobre o que compõe e é oferecido nO
MUSEU MAIS DOCE DO MUNDO. Quando perguntados
sobre a companhia ideal para compartilhar a
experiência, os entrevistados responderam: amigos
(64,7%), namorado(a) (19,6%) e família (15,7%). Ainda,
39,2% dos questionados assimilam a experiência a uma
atividade empolgante, seguidos por 33,3% afirmando
ser divertida e 19,6% dizem ser moderna.
 
Pensando em utilizar o target para auxiliar
indiretamente na divulgação da campanha online em
redes sociais, foi perguntado quais das plataformas
eram mais utilizadas pelo público entrevistado.

GERAL

Deve-se criar estratégias envolvendo as ações de
promoção do lançamento que sejam capazes de
enfatizar a experiência sensorial que o museu propõe,
explorando os cinco sentidos. Dessa forma, o público
que gosta de ir a exposições com amigos e família se
imaginará em uma experiência emocional e única.
Também se sugere dar destaque à culinária de outros
países que o Museu traz através dos doces. Para isso,
serão promovidos conteúdos relacionados para atingir o
público nas redes sociais, como receitas para fazer em
casa.

Em 1° lugar aparece a plataforma Instagram, 2°
WhatsApp e 3° Facebook.   Direcionando a pergunta
para a forma que utilizam a rede mais votada pelos
entrevistados, 33,3% afirmaram compartilhar os seus
momentos na plataforma e 49% usando esse meio pra
compartilhar com uma frequência menor.
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Aumentar a visibilidade do museu para alcançar o
target.

OBJETIVO DE 
MARKETING

OBJETIVO DE 
COMUNICAÇÃO
Promover o lançamento da exposição “O MUSEU MAIS
DOCE DO MUNDO” (idealizada e produzida por Carla
Santos e com estreia prevista para 6 de outubro de
2020), a fim de aumentar seu awareness na capital de
São Paulo através de planejamento estratégico e ações
publicitárias.

DURAÇÃO DA
CAMPANHA
Quatro meses a partir de agosto de 2020 (dois meses
antes, portanto, da abertura a visitas do museu) e
acompanhando a exposição até seu encerramento, em
novembro do mesmo ano.

5 peças formatos out of home
5 peças formatos digitais
5 formatos impressos
1 formato livre

PEÇAS
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Com base no período determinado de 4 meses para trabalhar o lançamento do produto cultural na metrópole de São Paulo, definimos os
veículos de comunicação que serão trabalhados na circulação das peças.

ESTRATÉGIAS DE MÍDIAS

DIGITAL:
Instagram:  stories e publicação no feed; 
Facebook: publicações adaptadas do instagram com
impulsionamento de anúncio;
Período: antecedendo a abertura e acompanhando a
exposição. 
Visa atingir o target, familiarizando o público às peças e
trabalhando a fixação da marca através do impulsionamento
nas plataformas. Para os anúncios da exposição, serão utilizados
influenciadores digitais, que também tirarão fotos e farão
stories após a abertura, interagindo com o espaço e
promovendo as salas da exposição.

IMPRESSOS:
Revista TodaTeen: 2 peças, páginas simples e página dupla;
Revista CAPRICHO:  página simples; 
Revista Glamour: 3 páginas;
Período: edição mensal, meses de setembro e outubro.
 
Flyer: frente e verso.
Período: de 28 de setembro a 10 de outubro.
Escolhidas com o objetivo de alcançar o target e sustentar a
comunicação da campanha antes e durante o primeiro mês da
exposição na capital de São Paulo, haja vista suas boas
circulações e também por estarem presentes no cotidiano
desse público. As peças impressas terão aplicada a tecnologia
de microencapsulação, com a qual as páginas exalarão aroma
ao serem manuseadas.

OOH:
Metrô: linhas 1, 2 e 3. Testeira nas estações, túnel de
transferência da linha 2 para a linha 4; 
Período: 2° quinzena de agosto e 2° quinzena de setembro.
 
Carro:  van envelopada com distribuição de brigadeiro e Flyer
com dados sobre a exposição; 
Período: de 28 de setembro a 10 de outubro. 
 
Lambe Lambe: peça conceito da campanha, será colada em
pontos da região onde o museu se instala. A peça contém
qrcode de desconto.
Período: a partir do dia 15 de agosto
 
Ponto de ônibus: formato vertical;
Período: 2° quinzena de setembro e 2° quinzena de outubro.
 
Relógio de rua: formato vertical; 
Período: 2° quinzena de setembro e 2° quinzena de outubro.
As peças serão distribuídas pelas regiões da metrópole, com o
intuito de expandir e aumentar o alcance da campanha,
atraindo mais visitantes para a exposição.
  A van envelopada rodará as regiões da capital distribuindo
brigadeiros. Após a realização da pesquisa e a constatação de
que o público demonstrou maior interesse por conhecer o
museu após o contato com as informações do local,
incrementamos estratégia com a entrega de flyers
informativos.
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É o lugar onde a imaginação se transforma em
inesquecíveis experiências doces.

USP

O Museu Mais Doce do Mundo entrega as melhores
experiências sensoriais que uma exposição pode
oferecer. Nossas salas, recheadas de doces, deixam as
pessoas à vontade para tirarem fotos e se divertirem
como se o mundo todo fosse feito de marshmallows e
brigadeiros.
 
Aqui, não só novas informações são compartilhadas
com nossos visitantes mas também novas sensações:
exploramos visão, audição, tato, olfato e paladar para
um convite à felicidade, que pode ser compartilhado
com amigos, companheiros, familiares e quem mais
você preferir, afinal,  A felicidade só é real quando
compartilhada.

FATO PRINCIPAL

O Museu Mais Doce do Mundo é uma experiência
sensorial real e, ao mesmo tempo, nostálgica, já que
mexe também com seu imaginário. Através do
marketing sensorial, os espaços lançam mão dos
estímulos para conquistar a atenção e o interesse: cada
um dos sentidos é explorado nas salas e os visitantes
podem tocar as peças que compõem a exposição,
sentir o aroma dos doces, saboreá-los e se encantar
com as cores e formas presentes nesses espaços. Tudo
isso faz com que os visitantes criem vínculos
emocionais, fazendo com que a atmosfera fique
perfeita para o sim à felicidade e gerando a vontade no
visitante de voltar e trazer seus amigos para
compartilhar essa experiência.

REASON WHY

De17 a 35 anos, de ambos os sexos e de classes sociais B
e C+, concentrados no estado de São Paulo, onde a
exposição acontece.

TARGET PARA 
A CAMPANHA

Oferecer uma experiência surreal, em que os estímulos
sensoriais façam florescer a criança dentro de cada um
de nós.

POSICIONAMENTO
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Felicidade.

LINHA CRIATIVA
TEMA

Lúdico e divertido.
TOM DE VOZ

Abordagem: emocional. 
Apelo visual: onírico.

TEXTUAL/ VISUAL

ASSINATURA

“Diga sim à felicidade!”

LOGO

SLOGAN DO MUSEU

A vida é mais feliz aqui.
TAGLINE PARA CAMPANHA
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Nossa linha criativa foi baseada nas características do
impressionismo, movimento no qual os artistas
captavam, com as tintas, impressões sensoriais de cor,
luz, som e movimento, usando para isso cores claras e
brilhantes. É o movimento artístico que mais se
assemelha à proposta dO MUSEU MAIS DOCE DO
MUNDO, uma vez que a proposta do espaço é explorar
em sua totalidade o sensorial dos visitantes,
metodologia diferente da aplicada nos museus
convencionais. 
 
Pensadas para aproximar o público do mundo
divertido, as salas convidam à interação, destacando,
em suas composições, as cores, formas, sentidos, o
lúdico e o interativo encontrados nas peças da
campanha. 
 
“É um museu das novas gerações, sensorial. O compartilhamento
de fotos é algo jáinerente ao comportamento das pessoas, o que
se vê também no Brasil, um dos países líderes no uso de redes
sociais”, Luzia Canepa, diretora da Aúna – empresa que trouxe a
exposição para o Brasil.

MOVIMENTO
ARTÍSTICO 

SENSORIAL
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O marketing sensorial baseia-se no estímulo dos
diferentes sentidos para conquistar a atenção e o
interesse do seus clientes. 

VISUAIS:
Referem-se às cores, que colaboram para inserir o
receptor da mensagem em um universo dream sweet e
colourful, com os objetos e doces usados para compor
as peças trabalhados de modo a explorar seus
sentimentos e desejos.

AUDITIVAS:
São as sensações capazes de atrair e remeter a
lembranças. Uma vez que o museu trabalha sons nas
suas instalações, incrementamos a peça criativa
adicionando o redirecionamento para um arquivo
sonoro que remete à felicidade, através de um qrcode.

GUSTATIVAS:
O museu aborda a experiência gustativa ao
disponibilizar, em algumas de suas salas, doces para
que o público saboreie. Por isso, planejamos também
uma degustação em nossa campanha, que envolverá o
doce nacional presente na exposição “O Brigadeiro” e
contará com uma van temática percorrendo alguns dos
principais pontos da capital paulista.

OLFATIVAS:

Capaz de construir memórias e trazê-las à tona, as salas
do Museu conferem aromas que completam a
experiência com os doces expostos. As peças impressas
da campanha também trabalharão essa sensação, com
o uso da tecnologia de microencapsulação, e serão
capazes de converter os impactados a visitarem o
museu.
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Os textos e títulos publicitários utilizados nas peças têm a
finalidade de direcionar o receptor e aumentar seu awareness
quanto ao lançamento do produto cultural, usando, para isso,
linguagem referencial ao museu e à felicidade prometida em
seu espaço. O texto é preciso e obedece uma linguagem direta,
objetiva e informativa.

TEXTO

As cores contribuem para o desenvolvimento de um padrão
definido em função do estilo do produto cultural trabalhado: o
museu.

CORES

ROSA
Função: cor delicada. Simboliza o romance e a inocência.
Efeito: remeter à memória infantil, capaz de realçar a busca
pela felicidade e o conforto emocional proposto.

MARROM
Função: cor neutra e natural. Estimula o apetite e a sensação de
calor.
Efeito: trazer a sensação de degustação da calda de chocolate e
o sabor do brigadeiro.

BRANCO
Função: cor que ressalta a luminosidade, tranquilidade e a
comunicação.
Efeito: capaz de mostrar a leveza das nuvens e a comunicação
textual.

As peças trabalhadas são de conceito misto, utilizando tanto
imagens quanto textos. Mesclando fotografias e ilustrações, as
peças trazem a completa integração entre as linguagens verbal
e visual. A paleta de cores trabalhada nas peças foi centralizada
em um tom de rosa, a fim de instigar e despertar a imaginação.

IMAGEM

DIAGRAMAÇÃO

TÁTEIS:

Na contramão das exposições tradicionais, o Museu permite
que o visitante toque os objetos expostos e interaja
diretamente com os espaços. Uma das peças impressas, por
exemplo, trará uma bandeja com brigadeiros que, com o auxílio
do alto-relevo, terão suas formas percebidas pelo leitor.
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PROXIMIDADE
Presente nas peças através do uso textual e imagético, traz uma
fluidez que facilita a compreensão. Com títulos sempre
dispostos no mesmo lugar e mostrando-se presente também
junto ao logo e à tagline da campanha, respeitando os espaços
e criando áreas de respiro.



REPETIÇÃO 
Presente em todas as peças, a tagline e o logo são bons
exemplos da repetição empregada. Além disso, as cores e a
tipografia se repetem, a fim de formar a identidade visual
pretendida para a campanha, e também os textos seguem o
mesmo fluxo de leitura. Toda repetição nas peças é dada para
potencializar e aumentar o awareness do produto cultural.

ALINHAMENTO

Textual: da esquerda para a direita e posicionado na parte
central, logo abaixo do título.
Título: da esquerda para a direita e posicionado na parte
superior de cada peça.
Tagline: da esquerda para a direita, posicionada abaixo do logo
do museu.

CONTRASTE
Presente nas informações de localização, logo do museu e
tagline, a cor branca destaca o contraste em cada peça. Fora
isso, a paleta emprega cores de tipografia ora semelhantes às
de fundo, mas com destaque, em bold, nas palavras que fazem
referência à felicidade.
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formato Feed: 1080x1350 pixels
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INSTAGRAM
Stories

APLICAÇÃO

formato Store: 1080 x 1920 pixels
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formato Feed: 1200 x 1200 pixels
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formato Banner horizontal: 728 x 90pixels

APLICAÇÃO

MÍDIA DISPLAY 
 

formato Banner vertical: 160 x 600pixels

BANNER HORIZONTALBANNER VERTICAL



36

O
U

T 
O

F 
H

O
M

E LAMBE LAMBE

formato Papel A3 : 297 x 420 mm

CARRO
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METRÔ

formato testeira estação : 2,17m x 1,09m

TESTEIRA ESTAÇÃO

TÚNEL ESTAÇÃO

formato túnel estação : 53,30m x 2,50m

APLICAÇÃO
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formato Relógio de rua :120cm x 180cm

APLICAÇÃOPONTO DE ÔNIBUS

formato Ponto de ônibud:120cm x 175cm
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REVISTA ANÚNCIO

formato página anúncio :21,0 x 27,0 cm

TODATEEN

39

REVISTA ANÚNCIO

CAPRICHO
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REVISTA ANÚNCIO

formato página anúncio :42,0 x 27,0 cm

GLAMOUR

Página direita interna Página abre para esquerda Verso da esquerda



41

IM
P
R
ES
SO
S

REVISTA ANÚNCIO
GLAMOUR

APLICAÇÃO PAGINA ABERTA 

formato página anúncio :42,0 x 27,0 cm
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REVISTAS ANÚNCIO

formato duas página : 42,0 x 27,0 cm
TODATEEN
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FLYER

formato sanfona 1/3: 210x297mm

FRENTE VERSO
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“Não é um museu de doces, e sim
um museu doce”

Carla Santos (idealizadora do Museu Mais Doce do Mundo).
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