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Sumário Executivo
O presente plano de marketing é alinhado em relação ao plano estratégico da empresa,
Newapp, e tem como principal objetivo realizar um planeamento de um novo serviço
(aplicação) que pretendemos incluir na nossa empresa.
A MyWine, nasceu no ano de 2019, consiste numa aplicação de vinhos. Esta aplicação tem
como objetivo ajudar os clientes a escolherem um vinho adequado, seja para oferecer ou
para consumo próprio. Irá dar as sugestões de acordo com o stock dos hiper/
supermercados em questão, sendo possível a realização de encomendas e/ou reservas.
A aplicação vai estar presente em Hipermercados e supermercados na zona dos vinhos e
através de uma maquina touch screen em que os clientes podem usufruir sem qualquer
custo.
Para dar início ao processo da escolha de um vinho adequado na nossa aplicação, o cliente
apenas teria de responder a algumas questões. Depois de serem escolhidas as variáveis, a
aplicação irá dar uma ou várias sugestões de vinhos, de acordo com as preferências
indicadas.
Através da leitura do código de barras será possível aceder a um forúm onde poderá
consultar as opiniões dos consumidores registados e as respetivas classificações.
Para se conhecer a viabilidade deste projeto foi realizado um estudo de mercado, onde foi
estudado as vantagens que a aplicação iria proporcionar aos usuários, em que situações
esta poderia ser necessária e qual a atitude do consumidor perante este novo conceito.
O mercado da MyWine caracteriza-se por um público jovem, com um nível socioeconómico
médio e com pouco ou nenhum conhecimento nesta área.
A MyWine prevê lucrar através de um valor pago pelos super/ hipermercados interessados
em adquirir a nossa aplicação, através também publicidade na aplicação, entre outras e/ ou
por pedido de exclusividade de um super/hipermercado por região. E temos como objetivo
chegar aos 500 mil euros de vendas no primeiro ano.
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Objetivos de Marketing
Um dos nossos objetivos é introduzir o nosso serviço no mercado, nas zonas dedicadas ao
vinho, nos hipermercados e supermercados, através de uma máquina touch. Outro objetivo
será fidelizar os clientes e aumentar os pontos de comercialização.
A médio/longo prazo fazer a exportação da nossa aplicação e apostar na área da
restauração.
Alinhado aos objetivos da empresa, temos como principio aumentar as nossas vendas em
30%, aumentando assim o nosso rendimento para 500 mil euros.

Produto e envolvente
A linha de serviços da nossa empresa são aplicações e vamos incluir uma nova aplicação na
nossa linha cuja capacidade de mercado, segundo o nosso estudo, é de 70%.
Realizámos uma pesquisa de mercado onde podemos concluir que a nossa envolvente é
favorável e que consoante o nosso portfólio as nossas vendas serão positivas.
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Análise de Marketing
Através do estudo realizado, concluímos que o mercado tem capacidade de aceitação da
nova aplicação pois considera que esta aplicação é importante uma vez que irá trazer
vantagens à sua vida, ou seja, irá satisfazer uma necessidade de uma forma eficaz.
A grande maioria das pessoas compra vinhos nos hiper/ supermercados e considera ter um
grau de conhecimento sobre vinhos básico ou mínimo. Por esse motivo foi decidido que
esta aplicação iria estar presente em hiper e supermercados uma vez que, os portugueses
consideram a venda de vinhos nestes pontos de venda como uma “montra de vinhos”, onde
cada vez mais os corredores e expositores destes têm mais importância e valor para os
clientes.
O nosso publico-alvo da aplicação são Indivíduos de ambos os sexos com idades
compreendidas entre os 18 e os 60 anos que apreciem vinho mas com pouco ou nenhum
conhecimento vitivinícola. As classes sociais seriam media e media-baixa.
Existe três principais aplicações concorrentes da MyWine, entre as quais tem como
estratégia:

 Vivino- Wine scanner: A Vivino é a principal concorrente da MyWine. Esta é a
aplicação com mais usuários (aproximadamente 19 milhões). O modelo de utilização
é através de uma foto ao rotulo do vinho ou por pesquisa e permite ver
classificações, opiniões, preços e notas de degustação. Também permite comprar
vinho online. A aplicação é gratuita e tem versão premium com guias de compra de
vinhos e opiniões de especialistas.

 HelloVino: Esta aplicação também tem notoriedade e é considerada como uma
assistente de compra para vinhos. Permite ao usuário fazer uma pesquisa sobre o
vinho antes de comprar e é feito para um alvo que não entende de vinhos. Funciona
através de uma pesquisa por nome do vinho ou por um prato que se vai comer e a
aplicação diz qual o tipo de vinho que é mais adequado. A aplicação é gratuita.

 Cor.KZ:Esta aplicação é a única que é paga pelo consumidor, tendo um custo de X€.
Foi considerada pela Revista TIME como uma das 50 melhores apps de 2012. É
destinada para um publico iniciante ou especialista. É muito completa na sua base de
dados e é a única que permite fazer comparações lado a lado. Tem disponível guias
de adegas e de vinhos, incluindo outros recursos.
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A principal vantagem competitiva da aplicação MyWine, em comparação com outras
aplicações deste género, será a sua disponibilidade nos pontos de venda de vinhos, por
estar sincronizada com a oferta disponível (stocks) do super/hipermercado e por ser
possível fazer reservas e/ou encomendas nos mesmos.
Análise SWOT
Pontos fortes:




Ser a única aplicação de vinhos a ser comercializada num Super/hipermercados
Ajuda na escolha de um vinho
Ser de uso gratuito para os utilizadores
Pontos fracos:




Não está na playstore
Não ter notoriedade
Oportunidades:





Comercializar a aplicação em Restaurantes
Apostar na exportação da aplicação
Fazer parcerias com adegas e revistas de vinhos

Ameaças:


Concorrência

5

Estratégia de Marketing
O nosso mercado-alvo são os Super/hipermercados de Portugal interessados na nossa
aplicação. Nas zonas destes espaços comerciais, iria estar uma máquina com a nossa
aplicação instalada. Esta seria também a nossa vantagem competitiva em relação à
concorrência.
Queremos nos posicionar como uma aplicação de ajuda na escolha de um vinho, prestando
informação aos consumidores menos conhecedores de vinho.
Com base nos volumes de vendas da concorrência e na nossa quota de mercado ao incluir
este produto podemos subir 30% nas vendas.

Implementação
A MyWine, inserida na nossa linha de aplicações, será a oitava aplicação da empresa.
Pretendemos ajudar os clientes a escolherem um vinho adequado, seja para oferecer ou
para consumo próprio.
Sendo um novo serviço, pretendemos que a promoção seja feita diretamente nos
super/hipermercados, ou seja, business to bussiness, dando a conhecer o produto aos
donos dos super/hipermercados.
Outra forma de promovermos a aplicação, mas para os consumidores seria através de
diferentes eventos como workshops e provas de degustação, patrocinadas pelas adegas e
produtores.
Ainda iria existir promoção fisica, ou seja, nos pontos de venda, entrega de flyers, em
revistas/ jornais da especialidade. E promoção online, nas redes sociais, no site institucional
da empresa e em jornais/ revistas digitais da especialidade.
Em relação ao preço para os consumidores a aplicação seria gratuita. Para os
hiper/supermercados o preço de compra da aplicação seria 5.000 euros.
O departamento de comunicação será responsabilizado pelas tarefas relacionadas com o
site institucional da marca, as redes sociais, publicidade no ponto de venda, revistas/jornais
da especialidade (física e online).
O departamento relações públicas terá a responsabilidade de realizar todos os eventos para
promover a aplicação.
Ao departamento de design será atribuído a tarefa de realização de merchandising, cartões
de contacto e todos os elementos visuais da marca, tal como o logotipo, banners, entre
outros.
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Ao departamento de informática será atribuído a função de conceber a aplicação e todas as
atualizações necessárias.
Por fim, as forças de venda teriam como tarefa a procura de super/hipermercados
interessados na aquisição da nossa aplicação.

Orçamentos
Os nossos principais custos são a compra das máquinas (touchscreenvendingmachine) para
os supermercados, todos os custos de publicidade e comunicação, a realização do estudo de
mercado. No total o orçamento seria de 120 mil euros.

Controlo e Avaliação
Após a realização deste plano estratégico, é necessário existir uma avaliação e um controlo
para saber se os objetivos estão a ser cumpridos.
A MyWine pretende fidelizar os seus clientes, continuando a satisfazer as suas necessidades.
Para isso, o controlo irá passar pela realização de um estudo de mercado para a empresa
saber onde poderá melhorar e analisar todas as oportunidades e ameaças que possam
surgir e avaliar o retorno e progressos.
Numa primeira fase esperamos alcançar cerca de 200 contratos com hipermercados e 100
com supermercados.
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Considerações operacionais
Quem vai implementar o plano de marketing para atingir os objetivos da empresa será a
equipa de marketing e todos os outros departamentos referidos na realização das tarefas
anteriores, tal como a equipa de vendas, os designers, a equipa de comunicação, o
departamento de informática, entre outros.
O que vamos implementar será a aplicação de vinhos, MyWine, que será comercializada em
hipermercados/supermercados através da aplicação instalada numa máquina touch screen,
na zona reservada aos vinhos.
A promoção da aplicação será feita através das forças de vendas, e de toda a publicidade/
comunicação feita online e fisicamente em locais direcionados para o nosso público-alvo.
O nosso plano de marketing vai ser implementado de imediato e esperamos obter
resultados num mês.
Concluímos então que, o mercado do vinho tem um enorme potencial e, dentro das
aplicações semelhantes que existem, a nossa distingue-se por não se encontrar disponível
na playstore mas somente nos super/hipermercadose por estar sincronizada com os stocks
de vinhos disponíveis no super/ hipermercado.
Sendo Portugal líder mundial no consumo de vinho per capita, ainda mais vantajoso se
torna a aplicação MyWine pois, sendo uma bebida bastante apreciada mas ainda pouco
conhecida de muitas pessoas, a ajuda orientada da escolha de um bom vinho será com
certeza uma vantagem.
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