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BRIEFING



Histórico da empresa
A marca Youcom foi lançada no ano de 2013, a partir de um

movimento de novos negócios das lojas Renner, que tem

como atividade o comércio varejista especializado em artigos

de vestuário, calçados e acessórios. Marca jovem que conta

com 94 lojas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além

do e-commerce que entrega pedidos para todo o país.

Voltada para um público de lifestyle jovem, a Youcom é uma

marca de moda que vem atender as necessidades e desejos

de um consumidor antenado e questionador. A Youcom

completou 5 anos de história no ano de 2018 mantendo a

proposta de ser a primeira opção para quem busca moda

atual e com preço incrível.

Sendo uma marca de moda jovem que está constantemente

questionando e desconstruindo antigos padrões. Por ter

proximidade com seu público, está frequentemente se

adequando aos novos modelos, que buscam cada vez mais

individualidade e menos produção em massa. Porque a

Youcom é assim: tem o DNA jovem.



CNPJ da Youcom - 17.574.231/0002-92
 
Nome fantasia - YouCom
 
Razão social - Fashion Business Comercio de Roupas Ltda
 
Capital Social - R$ 179.260.000,00
 
Data de abertura - 18/4/2013
 
Receita Líquida - 2017= 124,4 milhões Margem Bruta de 60,3%
 
Rerba disponível - R$ 6.220.000,00.



Missão Visão Valores

Surpreender e
conectar o jovem com

o mundo da moda
sendo a marca mais
amada, sustentável e

inovadora.

Tornar a Youcom a
primeira opção para o

jovem que busca moda
com preço justo,

entendendo seu desejo e
surpreendendo sempre.

A Youcom existe para
possibilitar que o

jovem expresse sua
individualidade.



Público alvo

Público jovem, entre 18 à 35
anos, de classe A-, B e C. Suas
características são
independentes, alegres,
espontâneos, descontraídos,
persistentes e adaptáveis que se
identificam  com os ideais da
marca. Estão localizados nas
cidades grandes e estão sempre
ligados em redes sociais,
internet, novidades, shows,
músicas, lugares novos para
conhecer, séries, filmes e moda.
 
 



I D E N T I D A D E  D A  M A R C A

Uma marca jovem em sua identidade e DNA
que entende de moda que quer surpreender e

conectar seu cliente com sua diversidade de
opções para que, através da Youcom, possa
expressar a sua individualidade. O que mais

importa para eles é VOCÊ.



P R O D U T O  Q U E  E S T Á  S E N D O  T R A B A L H A D O

Moda geral, de ambos os gêneros, e a marca
como um todo: sua identidade. 



CONCORRENTES
DIRETOS







Análise SWOT



Objetivo da marca Diagnóstico do problema

Por ser uma marca recente, 

existe uma falta de confiança

do público comparado aos

seus concorrentes.

A marca prevê 400 lojas até

2021, atualmente existem 94

lojas espalhadas nas regiões

Sul, Sudeste e Centro-Oeste,

ou seja, um crescimento de

300% em dois anos.



Histórico da comunicação da marca

A Youcom trabalha com as mídias e as redes sociais, o foco é atingir

mindshare dentro desse meio. Além de campanhas publicitárias tradicionais,

a Youcom utiliza uma série de estratégias comunicacionais, com o objetivo

de gerar identificação por parte de seu público-alvo. Uma das estratégias da

marca são os eventos, onde também são chamados DJs e bandas para

participarem e manter o ambiente mais agradável.

 

Também utilizados como estratégia para identificação dos clientes com a

marca, está o uso de influenciadores digitais, tidos como uma das principais

referências para jovens pertencentes às gerações Y e Z.

 

A marca tem uma forte relação com a tendência urbana, trazendo na maioria

das vezes, esse ambiente para suas campanhas e projetos. Além disso, faz

questão de manter a relação de cliente e marca cada vez mais próxima,

trazendo eventos em que os usuários podem ter um contato direto com o

estilo da Youcom. A marca também utiliza um blog onde sempre atualiza

com posts sobre suas roupas, cinema, viagens, dicas de looks, playlists,

dicas de aplicativos para celular, novidades e tendências e etc.



Redes sociais utilizadas pela Youcom

Total de Tweets: 7020

Seguindo:  322

Seguidores: 3578

likes: 3636 
Comentários: 90

Compartilhar:  37

Gostei: 501

Coments + Share + Like ÷ followers =

0,17%

Tweets + likes ÷ followers = 2,96%

42 tweets : (4,2 tweets por dia)

Período de pesquisa 22/04 á 02/05  

Foram analisados 42 tweets

Total de likes : 72.936

Seguindo: 667

Seguidores: 360mil

Comentários: 635

Taxa de engajamento = 19,14

Comentários + Likes ÷ seguidores = 19,14%

Total de post que foram analisados: 15

Twitter Instagram



Redes sociais utilizadas pela Youcom

Seguidores: 1.093.519

Visualizações por post (média):

4631,33

Alcance das postagens: 0,42%

Engajamento: 1,08%

YouTube - canal - Youcom

Seguidores/inscritos - 1452

Taxa de view da última campanha -

0,03%

Taxa de engajamento - 0,0%

Facebook Youtube



Diagnóstico

  Conforme a análise dos dados apresentados, verificou-se que a marca possui baixíssimo engajamento em todas as suas redes (Twitter, Facebook e

Youtube), com exceção do Instagram, em que possui 19,14% de engajamento. Vale destacar que no Facebook, sua rede com maior número de público,

contando com 1.092.509 fãs, a marca possui apenas 1,08% de engajamento. Uma das hipóteses levantadas é a de que a maior parte de suas

postagens é apenas vendendo seus produtos, não entregando conteúdo de qualidade para seus seguidores e fazendo com que o interesse pelas

postagens da marca diminua. Além disso, no Youtube e no Twitter, a marca possui boas opções para utilizar o feedback do público, mas não o faz.

Prognóstico

   Uma estratégia indicada para resolver o problema da qualidade em seus posts é a de seguir a Lei de Pareto, em que 80% das publicações seria

com conteúdo que realmente interesse aos seguidores, resolvendo suas dores, e apenas 20% sobre a marca em si e seus produtos.

   No Youtube e no Twitter, sugere-se interagir diretamente com o público mais vezes, obtendo seu feedback e aumentando sua relevância dentro da

plataforma. Um exemplo é estimular que escolham os artistas participantes dos vídeos, no Youtube, e que interajam fazendo sugestões de playlists

para tocar nas lojas. 

   Por fim, em seu Instagram, a marca possui melhores números de engajamento, ficando, apenas, como indicação que a marca crie mais conteúdo em

seus stories, formato que tem rendido bastante com o público jovem.



Plano de comunicação

integrada



Mapa de

stakeholders



Público

Público alvo: 18 a 35 anos 
Classes sociais A-, B e C+
Academia: Jovens nessa faixa etária se preocupam
com o corpo e bem-estar.
Bares: Sair para se divertirem com os amigos.  
Faculdades: Onde estão iniciando ou terminado seu
ensino superior para poderem ingressar no mercado
de trabalho.
Transporte público: Uma maneira rápida, fácil e
barata para poderem sair. 
Shopping: Passear, sair com amigos, fazer
compras, comer. 
Shows: Entretenimento.
Amigos: Estão sempre juntos, ajudam, apoiam.
Influencers digitais: Estilo de vida, estilo de se
vestir e influenciar na hora das compras.

 
Csi: Investigação criminal. 
Eu, a patroa e as crianças: Sucesso anos 2000, humor. 
Game of Thrones: Série de ação, suspense e estratégia. 
Lúcifer: Engraçada e com humor leve e atual.
 Marvel: Entretenimento, super-heróis, diversão.

Produtos midiáticos que consomem:

Principais fontes de informação:

G1: Fácil acesso e notícias em tempo real tanto app,
site e tv.
Globo esporte: Notícias sobre futebol. 
Google: Ferramenta de pesquisa onde se encontra
resposta para quase tudo. 
Facebook: facilidade de acesso e informações
diversificadas desde das de amigos a notícias.
Jornal nacional: Notícias do Brasil e do mundo. 
Twitter: Rede social onde acontece o
compartilhamento de informações diversificadas e
notícias sobre tudo o que acontece no mundo. 
 Preocupações

Carreira: decidir qual caminho seguir.
Depressão e ansiedade: doenças que estão muito
presentes na sociedade atual 
Enem e vestibulares: conseguir ingressar na
faculdade. 
Faculdade e escola: notas e trabalhos 
Festas: curtir, relaxar, socializar, se divertir. 
Moda: estar por dentro, ter estilo. 
Trabalho: conseguir um emprego



Objetivo de

Marketing 

 



Objetivo de Marketing

Posicionamento

Aumentar o ticket médio de
venda e torná-la top of mind no
segmento de moda urbana.

A marca que tem o DNA jovem.

Tema

Objetivo de Comunicação

Ter um alcance maior e
fidelizar a marca para o cliente
a tornando a primeira opção.

Vai rápido, 
vai com estilo, 

VAI DE YOUCOM



A ideia é trabalhar a marca como um todo, sua identidade, focar

no seu target, conquistar mais interação com eles e procurar

trabalhar aquilo que eles gostam.

A ação gira em torno de um evento, uma festa em uma balada em

São Paulo, local onde habita um grande percentual de jovens com

características do público-alvo. Por meio de redes sociais de

grande influência, vamos buscar o interesse dessas pessoas em

participar do sorteio para concorrer ao ingresso da festa, serão

300 ingressos sorteados. Com artistas badalados, a vontade de ir

aumenta, teremos Anitta, IZA e Dennis DJ para fazer os

convidados dançarem muito, e fazer a Youcom ficar nos topos

com a #VaideYoucom.

Ação



Estratégia de Comunicação

24 PEÇAS NO TOTAL, SENDO: 5 OFF e 19 ONLINE



Ações

Mídias online
Internet

Será veiculado peças publicitárias da promoção
durante todos os meses de campanha.

Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Youtuber
 
Hotsite
 
Adsword

Mídias offline
Televisão

Será anunciado e veiculado o comercial
#VaideYOUCOM

Multishow
-Lady Night
 
Multishow
-TVZ ao vivo
 
 

Mídias offline
Rádio

Será anunciado e veiculado o comercial 
através da narração do video #VaideYOUCOM

Disney 
 
Metropolitana
 
Mix
 

Mídias offline
OOH

Distribuído por pontos estratégicos

Mêtro
 
Abrigo de ônibus
 
 
 



1º fase da mecânica/criação:

5 peças OOH,  sendo:

 

2 verticais (1080 x 1820 pixel, 72 dpi)

1 Horizontal (2,38m x 1,12m)

1 túnel do metrô (24,50 X 3,74)

1 círculo suspenso na estação Sé

 

3 banners para espaço de anúncio em 

adsword

1 superbanner

1 midbanner

1 retangular banner

3 peças online
 
Facebook-  1º peça convidará o target para a festa, e notificará o
público para acompanhar o FACEBOOK para saber mais sobre o
evento e como fazer para participar do sorteio das 300 entradas para a
festa. Direcionando o target para o instagram.     
                    2º peça falará sobre como participar do sorteio para a festa
#highParty. 
 
Instagram- 1º peça será um mosaico pegando 6 publicações,
reforçando o que a peça do facebook diz (no rodapé da imagem vai
estar escrito: saiba mais no nosso site)
 
Hotsite: vai conter: a explicação da campanha, o filme da campanha no
Youtube, passo a passo a ser seguido para concorrer as entradas para
a festa e terá uma interação com o público através da escolha do look
usado pelos 3 personagens do vídeo, após a votação, o participante
ganhará um cupom de desconto para usar em nossas lojas, vai haver
um pedido de compartilhar no Twitter com a hashtag #VaiDeYoucom
#HighParty.



2º fase da mecânica/criação:

5 peças online
 
Facebook: 3º peça fará suspense para falar sobre o local da festa. Direcionando-
os para o instagram.
 
Instagram: 2° peça no instagram vai informar o horário que será divulgado o local
da festa.
                   3° peça vai falar o local e no rodapé da imagem estará escrito para
verificar o story da página.
                   4º peça no story a imagem dirá para o público nos ajudar a escolher
quais músicas deveríamos tocar na festa, Redirecionando-os para o twitter com a
função do próprio instagram - arrastar para cima e ser redirecionado.
 
Twitter:  1º peça, a imagem vai ser utilizada para as pessoas usarem a hashtag
#vaideyoucom  #PlaylistYoucom e o nome do artista e música, e, pedindo, para o
público compartilhar no seu face pessoal a escolha dos artistas



3º fase da mecânica/criação:

5 peças online
 
Twitter: 2º peça vai ter a mensagem (E AI, QUER AJUDAR A ESCOLHER O MELHOR
FINAL DE SEMANA PARA O EVENTO? Vai agora para o nosso facebook que lá iremos
te mostrar as datas).
 
Facebook: 4º peça contará com duas datas e no rodapé da imagem estará como fazer
para escolher uma delas (direcionando o público para o INSTAGRAM). (NOS AJUDE A
ESCOLHER A MELHOR DATA PARA ESSA FESTA)
 
Instagram: 5º peça no feed do instagram, pedirá para o público escolher nos storys a
data a partir de uma enquete, e no rodapé haverá um direcionamento para o Twitter.
 
Twitter: 2º peça mostrará a data escolhida pelo público e o direcionamento para o
facebook.
 
Facebook: 5º peça falará dos dois artistas que irão fazer o show antes do DJ. (Agora
quero ver você adivinhar quem serão os nossos artistas convidados!) e na descrição
estará uma mensagem que os direcione para o instagram.



4º fase da mecânica/criação:

3 peças online
 
Instagram: 6º será revelado as cantoras que faram os shows e na descrição
do post estará escrito para aguarde a publicação do Facebook com a
divulgação da data dos sorteados.
 
Facebook: 6º peça falara a data e direcionar para o Hotsite onde estará a lista
com os sorteados.
 
última peça: a mesma para as três redes.
Será postado simultaneamente nas 3 redes a peça final sobre o dia mais
esperado (o dia da festa é hoje), e convidando todos a usarem a tag
#VaiDeYoucom em suas redes socais.
 
 
Na descrição da imagem está escrito (Os vencedores que usarem as
redes socias enquanto estiverem na festa ganharam uma bebida
exclusiva criada pela Adriana Pino, eleita a melhor bartender do Brasil.



Cashflow



Produção Audiovisual



Pré-produção

Com base no público-alvo da Youcom,

focamos o contexto do storytelling na

rotina dos jovens, que, muitas vezes,

acabam esperando demais que as coisas

aconteçam, ou então apenas esperam

sentados enquanto o tempo passa diante

de seus olhos. A Youcom quer mostrar que

pode fazer o jovem ser melhor e quer

estar junto dele para acompanhar suas

aventuras.



STORYTELLING 

 

Com o target sendo a geração Y e Z (millenials), o filme retratará uma passagem de 3

personagens paulistas, fácil de ser identificado pelo público da marca.

 Cada um dos personagens, estará em um ambiente de seu cotidiano, sendo o tempo um vilão de

cada um deles.

 Levi, jovem de 27 anos, se encontra dentro do metrô, sentado, lendo um livro bem espesso. Sem

muita paciência e inquieto o personagem desce na próxima estação e fica sem saber o que fazer.

E é surpreendido por uma mensagem em seu celular o chamando para um evento.

  Alicia, a moça de 22 anos aguarda sentada na sala de casa, uma mensagem de confirmação de

encontro com um rapaz que ela está encantada - crush - da faculdade. O tempo sendo o principal

vilão da narrativa, ela não consegue esperar, e atualiza a todo tempo a caixa de mensagem. Em

um dado momento ela é surpreendida por uma mensagem (não sendo desse rapaz) a chamando

para um evento.

 Lauren, 19 anos, tempos depois de sair do ensino médio, a jovem Lauren espera em frente do

computador a resposta da aprovação na lista da faculdade. Impaciente com o tempo ela olha

constantemente para as horas. E é surpreendida pela mensagem a convidando para o evento.

 Os 3 personagens irão convidar o target no final do filme através da fala do personagem Levi,

informando ao público ir de Youcom.

 A ação principal é utilizar a marca e liga-lá a um evento, para persuadir o target sobre a fuga do

tempo e a utilização dele como momento de diversão através do convite para a festa.

 O filme contará com uma voice over para o encaminhar de cada cena disposta no roteiro.



STORYBOARD



Roteiro do vídeo







encurtador.com.br/ampK7

Vídeo 

http://encurtador.com.br/ampK7


ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



A publicidade online deu voz ao consumidor, sendo que,
através de relatórios em tempo real a empresa pode
saber o feedback da sua campanha.
Além disso, as redes sociais se tornaram uma forma de
gerar mais consumidores, através do relacionamento.



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



ESTRATÉGIA DE
PROPAGANDA DIGITAL



Métricas





Facebook: As métricas que serão utilizadas são o CPC para indicar a rentabilidade da campanha , CTR para avaliar o desempenho da
campanha  e também o alcance para ver o potencial da audiência da propaganda.
 
 Instagram: As métricas utilizadas serão CTR para avaliar o engajamento das publicações e o CPC para indicar a rentabilidade da
campanha.
 
 Youtube: As métricas que serão utilizadas são Alcance, para ver quantas pessoas visualizaram os anúncios da campanha, cpv sera
utilazdo para expandir o alance do novo publico.
 
OOH: Iremos usar o fluxo para medir o alcance de transitantes em locais onde ficaram as peças.
 
Rádio: vamos utilizar ouvintes para saber quantas pessoas sao alcançadas pela a ação. 
 
Twitter: Utilizaremos o CPC para indicar a rentabilidade da campanha, Taxa de engajamento para vermos a interação que a publicação
teve, e o CTR para avaliar o desempenho da campanha.
 
 TV: Iremos utilizar GRP para podermos indicar o número de telespectadores atingidos. 
 
ROI: Nosso investimento será de R$ 5.016.407,00 com a intenção de aumentar o nosso ticket médio acima de R$ 200,00, sendo que, o
valor do último ano foi de R$ 155,67.

Métricas



Custo total



Referências 

http://www.postdigital.cc/blog/artigo/midia-tradicional-ou-midia-
digital-qual-a-melhor

http://lojasrenner.mzweb.com.br/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=61083

https://www.lojasrennersa.com.br/pt_br/nossos-negocios/youcom

https://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Pesquisas-j-Realizadas-Pela-Youcom/70473172.html


