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SUMÁRIO EXECUTIVO

A GoodLooks é uma loja de e-commerce dedicada à venda de produtos de cosmética cruelty free que procura a
expansão para o mercado da cosmética vegan. A GoodLooks vai assim apostar no lançamento do seu primeiro
produto vegan.
Este plano de marketing visa promover, sustentar e incrementar os resultados já adquiridos pela GoodLooks,
suprimindo a lacuna no mercado vegan, através do lançamento do Natural Beauty Sérum.
Este plano de marketing vai servir para delinear uma estratégia assente na comunicação da marca e do produto
que tem como objectivo a incrementação de vendas, notoriedade e fidelização de clientes.
Estudos indicam que o mercado da cosmética vegan tem um potencial de crescimento surpreendente. A crescente
preocupação dos consumidores com o meio ambiente, a saúde e o bem-estar, leva a que os produtos vegan sejam
cada vez mais procurados uma vez que representam responsabilidade social, qualidade e respeito pela fauna e
flora.
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OBJECTIVOS DO MARKETING

Aumentar as vendas da GoodLooks em 20%, através da expansão ao mercado
vegan

Angariar novos clientes (mínimo 90 clientes num período de teste de 3 meses)

Fidelizar clientes associados ao movimento de respeito pelos animais

Transportar alguma notoriedade que a marca GoodLooks tem no mercado da cosmética cruelty free
para o mercado vegan, dando a conhecer o seu novo produto e aumentando assim a vantagem
competitiva da marca.
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PRODUTO E ENVOLVENTE

Evolução do sector da cosmética
Cada vez mais os esforços da indústria cosmética estão a ser dirigidos para a inovação em produtos que contém
ingredientes baseados em plantas, em vez de ingredientes de origem animal, o que vai sustentar o possível
crescimento deste mercado.
A crescente consciencialização sobre as propriedades benéficas e as características dos produtos de cosmética
vegan, bem como a suavidade que conferem à pele, está a atrair cada vez mais consumidores a comprar estes
produtos.
Prevê-se que o mercado global de cosméticos vegan deverá registar um aumento de 12% entre 2018 e 2025. O
aumento da preferência por produtos sustentáveis, tem vindo a impulsionar a demanda por produtos cosméticos
vegan.
O aumento da influência que os social media e os blogs de beleza que comunicam os benefícios destes produtos é
também um dos factores que mais tem contribuído para o incremento de vendas de produtos de cosmética vegan.
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PRODUTO E ENVOLVENTE
O produto
Natural Beauty Sérum - Sérum inovador, feito à
base de uma mistura concentrada de
antixoxidantes, anti-inflamatórios e hidratantes
que vão combater a vermelhidão da pele e
protegê-la contra os danos causados pelo sol.
A aplicação deste produto vai deixar a pele mais
uniforme e prepará-la para uma aplicação de
maquilhagem mais duradoura.
A grande vantagem deste produto é que não
utiliza ingredientes de origem animal e que não é
testado em animais.

24,95€
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ANÁLISE DE MARKETING
O consumidor

78% dos consumidores de
produtos cosméticos vegan têm
um rendimento bruto anual que
vai de 26.000 a 30.000 euros

80% dos consumidores de
produtos cosméticos vegan têm
idades compreendidas entre os
24 e os 36 anos de idade

O ratio de consumidores de
produtos cosméticos vegan entre
homens e mulheres é de 1 para
cada 7 respectivamente.

Podemos concluir que o nosso produto é mais apelativo para consumidores do sexo feminino,
idade adulta e pertencentes à classe média.
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ANÁLISE DE MARKETING

A concorrência
O sector de beleza é altamente competitivo e, às vezes, está sujeito às preferências do consumidor e às
tendências do sector que mudam rapidamente. Várias marcas, tal como a GoodLooks, já começaram a
apostar nesta nova tendência de cosmética vegan. Destacam-se:

Subsidiaria da Bare
Escentuals, esta marca
inclui as suas bases
minerais e uma ampla
variedade de produtos
para olhos e rosto

Os seus produtos não só
são de alta qualidade,
como são vegan e
cruelty free. A CoverFX é
uma marca com grande
audiência global

A sua filosofia baseia-se
em aproveitar o poder das
árvores para criar
produtos de skincare de
alta qualidade. Trabalham
com organizações como a
Global ReLeaf para
plantar árvores em todo o
mundo
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ANÁLISE DE MARKETING

A concorrência

43,65€

39,95€
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ANÁLISE DE MARKETING
Análise SWOT
Forças

• Produtos

vegan são tendência crescente no
mercado da cosmética;
• Qualidade dos ingredientes (ingredientes que não
derivam de animais permitem a utilização de
menos conservantes)
• Cultura inovadora que permite a criação de um
produto que vai de encontro com as necessidades
dos consumidores.

Fraquezas

• Mercado de nicho;
• A GoodLooks só vende a nível nacional;
•Preço inferior pode dar a impressão de qualidade
inferior;

• Marca pouco conhecida.

Oportunidades

Ameaças

• Produto que possibilita a expansão do negócio e a • Competição

(marcas como CoverFX ou Bare
diversificação da base de clientes;
Minerals que têm mais espaço no mercado);
• Possibilidade de parceria com personalidade que • Alteração de tendências (preferências dos
s e q u e i ra a s s o c i a r a o m ov i m e n t o ve g a n
consumidores em constante mutação);
(embaixador da marca);
• Todo o ruído no mercado de cosmética dificulta a
• Produto de e-commerce que permite alcançar uma tarefa de destaque e diferenciação dos demais
maior audiência a custo relativamente baixo.
produtos/empresas.
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ESTRATÉGIA DE MARKETING

Como vamos alcançar os nossos objectivos

1.

Vamos fazer uma avaliação constante dos nossos objectivos e da nossa campanha para garantir que os

nossos clientes aproveitam ao máximo o nosso produto e que as suas necessidades são satisfeitas;

2.

Vamos focar-nos na comunicação para estabelecer notoriedade, diferenciação e valorização na nossa

marca e produto;

3.

Vamos realçar a nossa procura por novos mercados, somos uma marca em constante evolução. Queremos

o melhor para os nossos cliente;

4.

Vamos permanecer activos na nossa campanha. Sempre em movimento!;

5.

Assegurar-nos que estamos no controle (target VS achieved).
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ESTRATÉGIA DE MARKETING

Posicionamento
O objectivo da GoodLooks quanto ao posicionamento é manter a aposta em produtos diferenciados, com base na
qualidade a preços competitivos.
O Natural Beauty Sérum é um produto de qualidade superior equiparável aos produtos de qualidade premium das suas
marcas concorrentes, mas a um preço mais acessível para o consumidor. Isto é conseguido ao adquirir ingredientes
nacionais e ao minimizar os custos de distribuição, uma vez que o produto é comercializado apenas a nível nacional.
O lançamento deste produto vai permitir acrescentar valor à marca, tornando-a num factor de decisão a ter em conta
por parte do cliente.
Vamos apostar no estabelecimento de uma relação de confiança com o cliente, no que diz respeito ao produto e aos
nossos serviços.

Os clientes devem comprar o Natural Beauty Sérum, pela qualidade do produto a um preço justo, com a
vantagem de estarem a adquirir um produto nacional que não contém ingrediente de origem animal nem é
testado em animais.
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IMPLEMENTAÇÃO
Plano de comunicação

Lançamento de
newsletter a publicitar o
produto

Oferta de amostra a
partir de 30€ em
compras

Passatempo de
Instagram e Facebook
com oferta do produto

Landing page/banner
apelativo no site

Plano de
Comunicação

Parcerias com
youtubers/bloggers
para reviews e

Publicidade online

Criação de programa de
afiliados (códigos
personalizados)

Criar um código de
compra promocional
para o produto
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IMPLEMENTAÇÃO
Timing e orçamento

Acções

Orçamento

Custos de laboratório (matéria-prima, produção, mão de obra)
Serviços de design (packaging, logo)
Serviços de web design (banners, landing page)
Gestão das redes sociais
Publicidade (Adwords, Facebook e newsletter)

25.000€ +
7.000€ +
900€ +
600€/mês +
500€/mês +

IVA
IVA
IVA
IVA
IVA

1.000€ + IVA

Relação com os media (youtubers, bloggers)
Criação de passatempo e gestão

400€ + IVA
5.000€/mês + IVA

Distribuição e logística
Armazenamento

550€/mês + IVA

Serviços pós-venda

250€/mês + IVA
Total

41200€ + IVA

Este plano de comunicação vai ser implementado durante um período de 3 meses
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CONTROLO E AVALIAÇÃO

O controlo das acções comerciais deverá ser feito através de relatórios de vendas mensais durante os três
meses seguintes ao lançamento do produto.
A partir destes relatórios vai ser possível analisar o nosso plano de comunicação e se necessário
readaptá-lo.
Iremos controlar:
Número de clientes
novos
(quem compra VS
quem compra e
fideliza)

Feedback das nossas
parcerias com
youtubers/bloggers e
impacto que têm nos
nossos clientes

Número de vezes que
os códigos
promocionais e de
afiliados foram usados

Número de clientes
que voltam à loja para
adquirir o nosso novo
produto após o envio
da amostra grátis

Retorno do
investimento
(capital investido na
comunicação do
produto VS lucro
obtido em vendas)
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CONSIDERAÇÕES OPERACIONAIS

Plano de Acção
Quem?

Departamento:

-

Gestão
Financeiro
Marketing
Design
Logística
Distribuição
Apoio ao cliente

O quê?

Como?

Quando?

Lançamento:
01-03-2019
Duração da campanha:
3 meses
Reavaliação:
01-06-2019
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