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Enquadramento 

Análise Regina 

A Regina, fundada em 1928, atingiu o seu auge nos anos que se seguiram apostando numa forte 

comunicação adaptada às exigências da época. Nesse sentido, recorreu a anúncios, passatempos, 

lançamento da Caderneta de Cromos, design das embalagens atractivo e adequado às tendências 

da época (como por exemplo a Branca de Neve, o Pato Donald). Contudo, em 1996 a fábrica 

entrou em declínio até que em 1999 encerra, abrindo falência.  

 

A Regina foi adquirida em 2000 pela Imperial, tendo sido relançada a sua nova geração de 

produtos na Páscoa de 2002. Desde então tem aproveitado épocas festivas Natal e Páscoa e ainda 

alturas estratégicas para lançar produtos. Hoje em dia a Regina conseguiu voltar à liderança em 

alguns segmentos dos seus produtos, como por exemplo nos frutos secos cobertos com chocolate. 

Esta rege-se pelos valores de tradição, qualidade e inovação.  

 

Ao nível da comunicação podemos encontrar a Regina em diversas superfícies comerciais 

(Continente, Modelo, Intermarché/ Ecomarche, Pingo Doce, E-leclerce, El Corte Inglês e 

Supermercados Froiz) e lojas de venda on-line, alguns artigos nos meios de comunicação social e 

marca a sua presença na rede social facebook.  

 

Análise Sector - Análise dos consumidores de chocolate 

Em 2006 foi realizado um estudo pela Marktest com o objectivo de analisar o comportamento do 

consumidor relativamente ao consumo de chocolate. O estudo foi realizado em 5066 mil indivíduos 

com idade superior a 15 anos e residentes em Portugal Continental.  

 

Gráfico 1 - Idades que consomem mais chocolate:  

 

6% 17% 

23% 
19% 

15% 

9% 
11% 

Consumo de Chocolate por idade 

15/17 anos 18/24 anos 25/34 anos 35/44 anos

45/54 anos 55/64 anos + 64 anos
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Ao analisarmos o gráfico verificamos que o consumo de chocolate nos indivíduos com idades 

compreendidas entre os 25 aos 34 anos regista o valor mais elevado, 22,7%, enquanto que nos 

indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 17 e os 54 e 64 o consumo é mais reduzido, 

representando apenas 15% do consumo de chocolate. Por outro lado dos 25 aos 34 e dos 34 aos 44 e 

dos 44 aos 54 representa 56,5% do consumo de chocolate.  

Relativamente ao sexo, as mulheres representam 53% do consumo de chocolate, consumindo mais 

chocolate que os homens, 47%. O Norte e o Litoral Centro são as regiões onde se regista um maior 

consumo de chocolate, sendo na grande Lisboa que se verifica a maior percentagem, 23,2%.  

As classes sociais que registam um maior consumo de chocolate são a classe média baixa (31,8%), 

a classe média (27,9%), a e a média alta (21,3%), e consequentemente a profissão que conta maior 

consumo de chocolate são profissões com trabalho qualificado/ especializado (17,6%). É ainda 

importante referir que as pessoas que consomem mais chocolate, são pessoas activas (61%) que têm 

no seu agregado familiar crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 13 anos. Em anexo 

segue o estudo e os gráficos de se tiraram as conclusões acima apresentadas. 

 

Análise PEST  

Factores políticos / Legais: 

- Instabilidade Política; 

- Estado de direito democrático com preocupação de igualdade social; 

- Pluralidade de vozes no parlamento (PSD, PCP, Bloco de Esquerda e o CDS-PP); 

- Medida de cortes orçamentais (diminuição do salário mínimo, aumento IVA bens essenciais); 

- IVA do chocolate 20% (encarado como produto de luxo); 

 

Factores económicos: 

- Crise financeira nos últimos anos, não só a nível nacional mas também a nível global; 

- Produção industrial cresce na Zona Euro e desce em Portugal; 

- Grande variedade de gamas de produtos oferecida por empresas multinacionais a preços 

competitivos; 

- Taxa de desemprego de 11%; 

- Cortes salariais (salário mínimo mensal de 483 euros); 

- Aumento do preço das matérias-primas do cacau; 
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Factores Socioculturais: 

- O número de pessoas que constituem o agregado familiar tem vindo a diminuir (diminuição da 

fertilidade e natalidade); 

- Tendência para formar família em idades mais próximas dos 30 anos; 

- Depressões psicológicas associadas às rotinas diárias levam ao consumo de chocolate; 

- Existência de espaços para lazer; 

- O consumo de chocolate é um acto de prazer para milhões de pessoas em todo o Mundo; 

- Preocupação com a alimentação por parte de um crescente número de pessoas; 

- Em Portugal, em 78% das casas, as famílias compraram chocolate no ano de 2006, tendo por 

destino o consumo de todo o agregado familiar; 

 

Factores Tecnológicos: 

- Novas tendências tecnológicas associadas a empresas do mesmo sector; 

- Novas tecnologias levam a melhorias no produto; 

- Evolução bastante positiva de Portugal em matéria de Inovação & Desenvolvimento; 

- Portugal obteve uma evolução positiva a nível internacional no sector dos chocolates; 

 

Esta análise é de grande relevância pois apresenta os factores externos que podem afectar directa ou 

indirectamente a Imperial e consequentemente, a Regina. 

Análise concorrencial 

- Nestlé 

Constituída em 1866, a Nestlé, foi desenvolvendo e aperfeiçoando os seus produtos, tendo-se 

tornado numa marca de referência à qual se encontra profundamente ligado um conceito de 

excelência, a qualidade.  

O seu crescimento ascendente, na ordem dos 6%, permitiu-lhe ser presentemente líder no mercado 

alimentar, encontrando-se no grupo das trinta maiores multinacionais em termos de capitalização e 

entre as quarenta primeiras, em termos de facturação. 

A estratégia utilizada por esta empresa passa por uma aposta na qualidade e inovação dos produtos 

e processos, envolvendo e comunicando com as partes interessadas. Para além da estratégia 

económica a Nestlé manifesta uma preocupação a dois níveis, ao nível económico e ao nível social, 

actuando com o objectivo de reduzir o impacto ambiental da sua actividade e valorizando os 
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recursos humanos e promovendo estilos de vida saudáveis, apoiando proactivamente as 

comunidades envolventes. 

Beneficiando da sazonalidade e do aumento da procura, na época do Natal e da Páscoa, a Nestlé 

inclui no seu portefólio marcas de bombons de origem Suíça e reforça a sua presença nos pontos de 

venda. Com uma estratégia consistente e com um aumento da oferta, a Nestlé como fabricante, em 

termos de quota de mercado, consegue-se colocar em 2º lugar. 

O seu público-alvo são os consumidores casuais e frequentes de chocolate, com idades 

compreendidas entre os 25 e os 35 anos, com o objectivo de aumentar a sua quota de mercado e de 

conquistar novos consumidores a Nestlé aposta na satisfação das necessidades dos consumidores. 

A Nestlé detém grandes marcas, tais como, Kit Kat, After Eight, Lion, Crunch, Smarties, Baci, 

entre outras. Apresentando-se, no segmento dos chocolates, como uma das grandes concorrentes da 

marca Regina.  

- Ferrero 

 Foi fundada pela família Ferrero, destacando-se a importância de Michele Ferrero, foi desde 

sempre caracterizada pela sua preocupação com a segurança e inovação ao nível alimentar, social e 

ambiental.  

Em 2008-2009 verificaram uma facturação de 6,345 milhões de euros, o que representa um 

aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. Actualmente, são o terceiro grupo do mundo, no 

sector de produtos doces de chocolate e o primeiro da Europa ocidental, tendo sido premiado com a 

primeira posição mundial das empresas com melhor reputação a nível geral entre o público. 

A estratégia desenvolvida por esta empresa passa muito por aquilo que são os seus princípios, a 

lealdade e confiança traduzida pela transparência e qualidade, vinca a relação que mantêm com os 

seus consumidores e com os seus funcionários. A sua integridade e sobriedade no que toca a 

promoção dos seus produtos para os consumidores, com o intuito de promover um estilo de vida 

saudável mostrando bases cientificas. A aposta na inovação e na investigação, seleccionando as 

melhores matérias-primas e recorrendo a processos que permitem preservar as características 

nutricionais das mesmas. Tem ainda em conta o destaque que cada vez mais é dado aos temas de 

alimentação e nutrição, nesse sentido tentam desenvolver produtos nutritivos e com as porções 

ideais para serem integrados na alimentação dos consumidores. 
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Esta empresa representa marcas bastante importantes no segmento dos chocolates como é o caso da 

ferrero e da Kinder. Na ferrero encontramos os moncherie e os ferrero roche, que apenas são 

produzidos no inverno, sendo que contemplam a altura do Natal onde são bastante procurados.  

Desde a alguns anos que a Ferrero tem apostado numa campanha de Verão muito forte, tendo por 

base a ideia de que os chocolates perdem as suas melhores qualidades no Verão e, por isso, esta 

marca opta por não comercializá-los. Apesar de no último ano terem lançado para o verão uma 

variante de ferrero roche. Estes produtos são direccionados para um público mais adulto. 

A kinder possui diversos snacks como o kinder bueno, o kinder barritas kinder cereali, é uma marca 

direccionada para as crianças de forma a ser integrada na sua alimentação de forma saudável. 

- Kraft foods 

Kraft foods é uma empresa muito importante no segmento dos chocolates que se caracteriza por 

tentar satisfazer as necessidades dos consumidores, apostando na inovação e qualidade. 

A estratégia seguida por esta empresa passa por três pontos principais, em primeiro lugar, tendo em 

conta que as pessoas são cada vez mais pressionadas pela falta de tempo procuram comida rápida e 

fácil, nesse sentido apostaram em variados snacks de qualidade. Em segundo lugar, alguns dos seus 

produtos são ícones em todo o mundo e 80% deles estão em primeiro ou em segundo lugar nos seus 

segmentos. Por último, consideram que o caminho para o sucesso no mercado passa por conquistar 

os consumidores e a comunidade, nesse sentido recorrem aos seus valores: inspirar confiança, agir 

como vencedores, dizer a verdade e manter tudo simples, discutir, decidir, entregar e por fim, 

liderar com a cabeça e com o coração. 

Da Kraft Foods fazem parte grandes marcas como a Milka, Cadbury, Toblerone, CoteD’or, entre 

outras. Todas elas bastante procuradas por públicos de diferentes faixas etárias, devido a variedade 

de produtos que cada uma tem disponível. 

- Mars 

Em Portugal desde 1990, a Mars Incorporated é uma das maiores empresas familiares de capital 

privado no mundo. Com negócios em várias áreas a chave do sucesso é a criatividade e 

adaptabilidade constante da empresa às novas tendências  

A Mars Incorporated gera mais de 28 biliões de dólares em vendas por ano e vende sete das vinte 

marcas de chocolate mais vendidas no mundo. 
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Esta empresa distingue-se pelos seus cinco princípios presentes em tudo o que é desenvolvido pela 

mesma. Neste sentido, é incutido em todos os associados o sentido de responsabilidade, iniciativa e 

pensamento crítico; as relações de negócio que estabelecem com outras empresas são sempre 

mutuamente benéficas. Apostam na eficiência de recursos físicos, financeiros e humanos, com o 

intuito de alcançar a produtividade máxima, defendem a liberdade e por isso são uma das maiores 

empresas privadas em todo o mundo, não tendo necessidade de vender stocks ou recorrer a créditos 

para se sustentarem. Por último, a Mars Incorporated aposta na qualidade, padrão de referência das 

suas acções, que é responsável pela sua reputação. 

Fazem parte desta empresa marcas como a snickers, Twix, Bounty, M&M, Maltesers, entre outras, 

todas elas fortes concorrentes da Regina, devido a procura que os seus produtos têm junto do 

público de várias idades. 

Análise SWOT 

Pontos Fortes: 

- Fidelidade dos clientes 

- Tradição das suas marcas 

- Aposta na inovação tecnológica 

- Liderança da marca Regina no segmento dos frutos secos cobertos com chocolate 

- Liderança da Pantagruel no chocolate culinário 

- Liderança das Pintarolas no formato tubo 

- Qualidade dos produtos certificada 

- Presença em todos os canais de distribuição e segmentos de mercado 

- Oportunidade de todos os funcionários (independentemente da sua função) participar, gerarem 

novas ideias e terem espírito crítico 

- Rapidez de decisão no lançamento de novos produtos 

- Marca de carácter nacional 

- Aquisição de empresas na Europa ligadas á produção de chocolate 

- Produtos adaptados a todas as faixas etárias 

- Adaptação dos produtos aos diferentes consumidores 

 

Pontos fracos: 

- Ausência de campanhas publicitárias e de participação em anúncios 

- Os produtos comercializados não são bens essenciais 

- Preços mais elevados do que a concorrência 
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- Concorrência das multinacionais 

 

Oportunidades: 

- Exploração e investimento em novos produtos 

- Aposta na publicidade 

- Crescimento do volume de negócios no plano internacional 

- Novos clientes 

- Épocas especiais (Natal, Páscoa, Dia dos namorados) responsáveis por cerca de 70% do volume 

de vendas 

- Aumentar o volume de vendas nas épocas baixas (Verão) 

- Exploração da Internet como meio de divulgação 

- Sensibilização dos consumidores para a escolha de produtos nacionais 

Ameaças: 

- Crise económica mundial 

- Crescimento da quota de mercado das marcas brancas 

- Diminuição do poder de compra 

- Alteração dos hábitos de consumo de chocolate (preocupação com a imagem) 

- Decréscimo do mercado de chocolate a nível global 

- Aumento do preço das matérias-primas 

- Mercado nacional de dimensão reduzida 

- IVA de 20% sobre os chocolates, sujeito a aumento no próximo ano 
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Ponto de Partida 

Nestes últimos anos verificou-se um aumento do preço das matérias-primas do cacau em 10% bem 

como, um crescimento negativo, de 1,1% em valor e 3,4% em volume, do consumo de chocolates 

em Portugal. Apesar deste panorama desfavorável a Imperial conseguiu manter-se líder de mercado 

em alguns dos seus produtos. 

A liderança e o crescimento que se verificam no seio da Imperial, devem-se em grande parte, à 

estratégia utilizada por esta empresa que visa conhecer as necessidades dos consumidores, 

adoptando uma postura pró-activa e inovadora, de forma a antecipar as tendências de mercado e dar 

resposta às expectativas dos mesmos. A sua liderança permite, em grande parte, à Imperial 

consolidar-se no mercado nacional e aumentar a sua notoriedade junto dos consumidores. 

Para garantir a qualidade que lhe é característica, a Imperial aposta na inovação tecnológica que 

lhe permite lançar novos produtos, também eles inovadores. Paralelamente estabelece parcerias 

extremamente vantajosas com grandes operadores de distribuição e de produção alimentar. A 

combinação destes dois factores contribui para a sua expansão no mercado nacional e 

internacional. 

 

Uma das marcas que garante o sucesso e a expansão da Imperial é a Regina, líder de mercado no 

segmento dos frutos secos cobertos com chocolate. Esta marca foi adquirida em 2000 pela 

Imperial, após ter falido em 1999, tendo sido relançada a sua nova geração de produtos na Páscoa 

de 2002.  

 

Tendo-se tornado uma marca tradicional que faz parte do imaginário de muitos portugueses, a 

Regina tem aumentado progressivamente a sua notoriedade. Esta liderança permanece pois a 

comunicação desenvolvida foi suficiente para atingir a posição em que esta se encontra na 

actualidade. Para aumentar o consumo de chocolates Regina será necessária uma aposta em 

diferentes formas de comunicação da marca de forma a atingir os maiores consumidores de 

chocolate bem como com os canais de distribuição e os meios de comunicação social. A 

comunicação desenvolvida actualmente não transmite a informação necessária sobre a marca de 

forma a criar relações com o público que conhece a Regina desde o seu auge, nem é suficiente para 

alcançar os que não a conhecem. 
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Definição Problema/ Oportunidade 

Na actualidade, registou-se um decréscimo no consumo dos chocolates por parte dos consumidores, 

o que levou a um decréscimo das vendas nas empresas deste ramo. Porém, a Imperial tem um 

volume de vendas considerável e continua na posição de líder de mercado, incluindo a marca 

Regina, que se mantém líder no segmento dos frutos secos cobertos por chocolate.  

No entanto, a Regina pretende consolidar a sua marca aumentando o consumo do chocolate através 

do aumento da notoriedade e da reputação junto dos seus públicos. Para atingir este objectivo, a 

comunicação desenvolvida pela marca não é suficiente. 
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Meta 

Consolidar, no mercado nacional, o posicionamento da marca Regina, salientando os seus valores, 

tradição, inovação e qualidade, aumentando, desta forma, o consumo de chocolates da mesma. 

Objectivos Gerais 

- Informar os públicos acerca da marca, possibilitando o conhecimento das pessoas relativamente a 

esta; 

- Fazer com que os públicos enumerados, neste plano, associem a Regina à tradição, qualidade e 

inovação; 

- Consolidar e fortalecer a relação entre a marca e os seus públicos, tornando presentes os seus 

valores e qualidade;  

- Despertar o interesse dos diferentes públicos para as iniciativas desenvolvidas pela Regina; 

- Incentivar o envolvimento das pessoas nas acções promovidas pela marca; 
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Públicos 

Adultos 

I) Características  

Este público é caracterizado por ter idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos. A sua 

característica mais relevante prende-se com o facto de ser a faixa etária que apresenta um maior 

consumo de chocolate, como foi referido na investigação, não se preocupando excessivamente com 

os mitos existentes, pois já se encontra esclarecido sobre os efeitos benéficos ou negativos do seu 

consumo. Este público detém um maior poder económico, pois, a sua maioria, tem emprego ou 

beneficia de pensões ou rendimentos. Esta faixa etária apresenta uma elevada autonomia podendo 

deslocar-se com mais facilidade às grandes superfícies comerciais, escolhendo o que pretende 

consumir em tempo imediato. Grande parte deste público realiza as suas compras em hipermercados 

e supermercados, tendo uma maior capacidade de escolha dos produtos que irá adquirir, devido à 

sua “autonomia” enquanto consumidor e pela vasta oferta destas superfícies comerciais. 

Neste público estão incluídos os adultos que já conhecem a Regina bem como aqueles que ainda 

não a conhecem. 

II) Pertinência  

Os adultos representam os maiores consumidores de chocolate em Portugal (56,5%) e destacam-se 

pelo facto de terem tido um maior contacto com a marca Regina, na altura do seu auge, pois os seus 

chocolates foram um marco na sua infância/ adolescência. Devido à falência da marca e, 

consequentemente, à não comercialização, despertou-se neste público um sentimento de saudade 

em relação à Regina.  

Este público torna-se, desta forma, bastante relevante para a Regina, pois poderá transmitir os 

valores, às gerações mais jovens e influenciar o consumo dos produtos da Regina.  

Canais de distribuição 

I) Características   

 Hipermercados e Supermercados 

Consideramos canais distribuição o conjunto de todas as entidades singulares ou colectivas que, 

através de variadas trocas comerciais e diferentes operações logísticas - que vão desde a fase de 

produção à fase do consumo - colocam produtos ou prestam serviços, acrescentando-lhes valor, nas 
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condições de tempo, lugar e modo mais convenientes para as necessidades dos consumidores. Este 

Público encontra-se entre a produção e o consumidor final. E podem ser: 

 Hipermercados – relativamente às suas características: têm uma área superior a 2000 m
2
; 

estão situados na periferia das cidades; têm todo o tipo de clientes, possuem produtos a 

preços baixos, com grande diversidade e variedade de oferta e a acessibilidade é fácil; 

facilidade de parqueamento de automóveis; aplicação de procedimentos inovadores de 

marketing e merchandising. 

 Supermercados - têm uma área entre os 400 m
2 

e os 2499 m
2
; possuem uma grande variedade 

de produtos (alimentar, limpeza e higiene); geralmente estão localizados dentro das cidades, 

e por isso estão ao alcance rápido e prático dos consumidores. 

 

 Lojas online 

Estas lojas caracterizam-se pelo facto de não terem presença física nem do comprador nem do 

vendedor. Não necessitam de manuseio de papel ou moeda nem de mercadoria no momento de 

transacção. 

As lojas virtuais desempenham um papel estratégico para qualquer negócio na Internet, através 

delas as pessoas tomam conhecimento do produto sem sair de casa e para a empresa os custos 

são bastante reduzidos. 

 Mercearias 

Estas lojas caracterizam-se pela sua pequena dimensão, são estabelecimentos comerciais de 

exposição e venda a retalho de vários produtos. São espaços de memórias que nos transportam 

a outro tempo, a outras épocas, onde a tradição ainda é o que era. O atendimento é 

personalizado e os clientes, na maioria das vezes, são tratados como “amigos” ou quase 

“família”. Estabelecimentos, por vezes centenários, que sem abdicar da tradição que os 

caracteriza, conseguiram adaptar-se aos novos clientes e às novas tendências do mercado. 

 

 Outras lojas: lojas francas, lojas tangerinas Galp, a vida portuguesa, estações de serviço.  

São de pequena/média dimensão e encontram-se espalhadas por todo o país. O tipo de clientes é 

bastante diversificado, não apresentado regularidade, pois a maioria são pessoas que estão em 

viajem e param para satisfazer uma necessidade associada ao bem-estar. Ou seja, são lojas de 

consumo imediato de bens associados ao prazer e bem-estar, como é o caso dos chocolates. 
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II) Pertinência 

Os canais de distribuição são um público pertinente pois são um dos intermediários entre a Regina e 

os outros públicos, representando as superfícies comerciais onde estão disponíveis os produtos da 

Regina. Visto que os seus produtos estão disponíveis em hipermercados, supermercados, lojas on-

line, mercearias e lojas francas, conseguimos chegar a todo o público, desde os indivíduos que 

consomem nas grandes superfícies, aos que se mantêm mais tradicionais e recorrem às mercearias, 

passando pelos adeptos da Internet que realizam comprar on-line e até pelos que passam 

pontualmente nas lojas francas.  

Neste sentido é importante manter e consolidar as relações já existentes e informar sobre a marca, 

os valores e os produtos, com o objectivo de estabelecer parcerias e criar relações a longo prazo.  

Media 

I)Características  

Os meios de comunicação social (MCS) são um público mediador entre a Regina e os sujeitos e 

extremamente importantes visto que alcançam um grande número de pessoas das mais variadas 

idades. Estes são de fácil acesso e consulta, podendo acompanhar os indivíduos tanto em casa 

através da televisão, como na rua através dos jornais ou no carro através da rádio. Por serem de fácil 

acesso e atingirem um vasto público os MCS são centrais na formação da opinião sobre 

determinada marca. Outra grande característica deste público reside no facto das mensagens e 

notícias publicadas serem de informação não controlada. 

Estes, podem-se dividir em MCS tradicionais, jornal, televisão e rádio, e os novos media, a internet. 

Estes últimos estão em constante expansão e caracterizam-se pelo feedback quase imediato dos seus 

utilizadores. 

Assim, os media abarcados neste público serão: 

 Imprensa Escrita 

Público/ Diário de Notícias/ Jornal de Notícias – Estes três jornais são de informação geral. O jornal 

publica notícias sobre todos os acontecimentos importantes na sociedade, atinge uma grande 

camada da população e é dos maiores transmissores de informação a nível nacional, logo, é um 

público que atribui credibilidade e veracidade às acções realizadas pela Regina e às notícias saídas 

sobre a mesma. 
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Jornais Gratuitos - “Oje”, “Metro” e “Destak” são três jornais gratuitos e são pertinentes para a 

Regina pois tornaram-se um hábito diário de quem vive na Grande Lisboa e utiliza quotidianamente 

os transportes públicos. Segundo o director do Metro, 53% dos leitores são do sexo feminino, 

também são as que consomem mais chocolate, e a faixa etária deste mesmo jornal é dos 18 aos 44 

anos, idade da maioria dos consumidores finais. A maioria dos leitores do Destak tem entre 20 e 35 

anos de idade. Estes jornais abordam de uma forma sucinta várias notícias sobre a sociedade e, 

como já foi observado, atingem um grande número de pessoas, logo são importantes para a 

divulgação de informação sobre a situação actual, os valores, os produtos e os eventos em que a 

Regina participa, como a Vila Natal ou Feira de Chocolates. 

Única/ Expresso e Tabu/ Sol - A Única é um suplemento do Jornal semanal Expresso e a Tabu é um 

suplemento do Jornal semanal Sol que abordam várias notícias marcantes da sociedade, em várias 

áreas. Assim, torna-se pertinente recorrer ao apoio de suportes com uma alargada aquisição como a 

Única e a Tabu para que a marca aumente o seu reconhecimento e transmita os valores e 

informações relevantes para o sucesso deste plano de comunicação 

Visão - A Visão é uma revista que dedica as suas edições à publicação de notícias marcantes da 

sociedade portuguesa, tornando-se assim uma ferramenta essencial no desenvolvimento de uma 

percepção positiva da marca Regina. A marca pretende informar os consumidores finais da sua 

situação actual, bem como dos eventos em que irá participar e dos sucessos dos mesmos, como por 

exemplo a presença na Vila Natal ou na Feira dos Chocolates, possibilitando o aumento do 

reconhecimento da mesma. Assim, é necessário recorrer ao apoio de suportes com uma alargada 

aquisição.  

Sábado - A Sábado surgiu em 2004 e é uma revista portuguesa de informação geral. A revista tem 

uma periodicidade semanal e publica notícias sobre todos os acontecimentos importantes da 

sociedade actual. Sendo uma revista lida por grande parte da população, torna-se pertinente recorrer 

ao apoio deste suporte, uma vez que se pretende reforçar a marca Regina no mercado e divulgar 

diversas acções que iram ser realizadas e necessitaram da adesão dos consumidores finais às 

mesmas. 

 

Selecções Reader’s Digest - A Reader’s Digest foi criada em 1922, circulando em Portugal desde 

1971. Surgiu tendo como objectivo estimular a leitura e, por isso, aborda vários temas de diversas 

áreas, de modo a ser interessante para muitas pessoas com interesses diferentes. Assim, a revista é 

lida por uma grande parte da população, tornando pertinente que se recorra a este suporte para 

relembrar e dar a conhecer a marca Regina, a sua história, os seus valores e a sua situação actual. 
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Focus - A Focus é uma revista que aborda várias notícias marcantes da sociedade, em diversas 

áreas. Sendo que a revista tem uma alargada aquisição, torna-se pertinente recorrer ao apoio deste 

suporte para que a marca aumente o seu reconhecimento e divulgue, mais uma vez, eventos em que 

a Regina irá estar presente, bem como a sua situação actual. 

Imprensa Cor-de-Rosa – Inclui a Caras, Lux, Tv Guia, VIP, Flash e Nova Gente. Estas revistas são 

pertinentes pois divulgam os eventos que a Regina realizou, melhorando a relação da marca com os 

seus públicos.  

 Canais Televisivos 

SIC, RTP1, TVI, SIC Notícias, SIC Mulher, estes canais são importantes para a Regina pois alguns 

dos seus programas são pertinentes para a divulgação de informação sobre a situação actual, os 

produtos comercializados bem como os eventos em que a marca irá estar presente. 

 Rádio 

Rádios generalistas com cobertura nacional, tal como a M80, RFM, Comercial, Renascença, TSF e 

Antena 1. 

II) Pertinência 

Observadas as suas características podemos constatar que é essencial criar uma relação com os 

media no sentido de os informar acerca dos valores, da situação actual e dos produtos 

comercializados, promovendo a qualidade da Regina o melhor possível, para que estes possam 

contribuir positivamente para o desenvolvimento e crescimento da marca no mercado nacional.  

O estabelecimento de uma boa relação com os MCS tradicional é fundamental para o cumprimento 

dos objectivos estratégicos e para o sucesso da Regina, pois este público é importante para divulgar 

informações relevantes para a marca visto que estão em contacto com os consumidores finais. Esta 

relação também se torna essencial pois as notícias publicadas pelos MCS podem por em causa a 

reputação da Regina. 

Hoje em dia é fundamental para qualquer marca estar presente na Internet, seja pelo facebook, blogs 

ou sites, visto que este público intermédio atinge um grande número de pessoas, nomeadamente a 

faixa etária que pretendemos atingir. Assim sendo, os novos media são pertinentes para a Regina 

pois divulgam informação sobre os valores, a situação actual e a gama de produtos, entre outros 

assuntos relevantes para a marca, de uma forma gratuita e com um feedback quase imediato.  
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Objectivos por público 

Adultos 

A) Informar 50% dos adultos sobre a existência da marca Regina, em 6 meses. 

B) Informar de forma a reconhecer a marca a 70% das pessoas, em 3 meses.  

C) Estimular o sentimento de nostalgia de infância em 50% do público alvo em 3 meses. 

D) Informar 40% dos públicos-alvo sobre os produtos comercializados, em 6 meses. 

E) Transmitir os valores da marca a 30% das pessoas em 6 meses. 

F) Potenciar a participação de 20% público em acções e passatempos promovidos pela marca em 

12 meses 

G) Aumentar em 30% o consumo de chocolates Regina, em 12 meses.  

Canais de distribuição 

H) Informar 70% dos canais de distribuição sobre a Regina, em 4 meses 

I) Informar 70% da gama dos produtos em 4 meses;  

J) Informar 70% sobre os valores da marca, em 4 meses  

K) Despertar o interesse em 50 % deste público dos variados produtos da marca, em 6 meses; 

L) Estabelecer parcerias
 (1)

 com 40% de novos canais de distribuição, em 12 meses. 

(1) Por parcerias entende-se colaboração em eventos e bancas de promoção. 

Media 

M) Informar 70% dos media sobre a Regina, em 2 meses 

N) Informar 70% da gama dos produtos em 2 meses;  

O) Informar 70% sobre os valores da marca, em 2 meses  

P) Informar 70% sobre a situação actual da Regina, em 2 meses 

Q) Publicação em 40% dos meios de comunicação social notícias sobre a Regina, em 12 meses. 

R) 80% das notícias publicadas sobre a Regina serem de carácter positivo, em 12 meses. 

S) Criar parcerias com 0,1% 
(2)

 dos programas de televisão, em 12 meses. 

(2) Por parcerias entende-se colaboração em passatempos, integração nos programas através de diálogos sobre a marca, descrito nas 

tácticas 

T) Criar parcerias com 0,1%
 (3)

 dos programas de rádio, em 12 meses. 

(3) Por parcerias entende-se colaboração em passatempos, integração num programa de rádio descrito nas tácticas
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Estratégia 

De forma a garantir a eficácia do plano proposto será necessário desenvolver uma estratégia que 

transmita os valores da marca Regina permitindo o desenvolvimento de um plano comunicacional 

equilibrado e o cumprimento da meta estabelecida. A estratégia do plano de comunicação proposto 

será desenvolvida tendo por base os valores da marca, nomeadamente inovação, tradição e 

qualidade, ambicionando atingir os adultos, caracterizados anteriormente. Por inovação entende-se 

a possibilidade dos produtos da gama Regina abranger vários públicos, adaptando-se; por tradição a 

longevidade da marca que passada de geração em geração; e por qualidade o sabor autêntico e a 

peculiaridade dos chocolates Regina. A estratégia visa mudar as atitudes por parte dos seus 

públicos, fazendo com que se tornem consumidores da marca e se envolvam nas iniciativas 

promovidas pela organização. 

Relembrar 

Sendo a prioridade do plano aumentar o número de vendas junto dos actuais e novos consumidores 

da faixa etária para a qual a nossa estratégia é direccionada, será necessário numa primeira instância 

despertar o sentimento que os adultos nutriam pela Regina. Este primeiro eixo estratégico pretende 

que os consumidores dos chocolates Regina, na época do auge da marca até à sua falência, 

relembrem vivências de infância associadas à marca, estimulando o sentimento de saudosismo. Este 

eixo passa por tornar a marca visível de modo a aumentar a sua notoriedade junto dos seus públicos. 

Informar 

Após despertar o saudosismo, iremos informar este público. Este segundo eixo da nossa estratégia 

pretende informar o nosso público-alvo da situação actual da Regina, dos seus valores, inovações e 

produtos actualmente comercializados.  

Consolidar 

Consolidar a marca junto deste público, será o nosso terceiro eixo estratégico, que consiste em 

aproximar os nossos públicos da marca, estabelecendo uma relação e fortalecendo-a. Após a 

identificação com a marca por parte dos públicos, haverá uma associação dos seus valores. Esta 

leva a um envolvimento do público com a Regina, fazendo com que estes consumam os produtos 

existentes e que tenham uma participação activa nas diferentes acções desenvolvidas aumentado, 

desta forma, o consumo de Regina junto do público-alvo desta estratégia.  
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Esta estratégia delineada permitirá à Regina reforçar a sua posição no mercado nacional dos 

Chocolates, no ano de 2011, desenvolvendo deste modo uma comunicação equilibrada, 

direccionada e sistemática com os seus públicos com o objectivo de atingir a meta deliberada.  

Esta estratégia centra-se no público adulto, embora no futuro possa atingir outros públicos como 

crianças e jovens. Embora esta esteja centrada no público adulto, poderá ter repercussões noutras 

faixas etárias, em particular nas crianças. Os media e os canais de distribuição surgem na nossa 

estratégia como um público intermédio que actua com o intuito de atingir o público adulto. Estes 

três eixos desenvolvidos na estratégia encontram-se articulados e interligados e por vezes 

desenvolve-se em simultâneo. 
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Tácticas 

1) Site Institucional - objectivos: A, B, C, D, E, F, N, O, P 

O site tem como objectivo primordial aumentar a visibilidade da marca informando e esclarecendo 

os nossos públicos sobre assuntos relacionados com a Regina.  

 

Este será organizado através dos seguintes separadores:  

- “Início” 

Este separador vai corresponder à página inicial do site e destacará informação importante contida 

nos outros separadores. Estará sempre exposto na HomePage anúncios antigos da Regina de forma 

a despertar o sentimento de saudosismo de infância. 

 

- “Marca”, este separador vai-se subdividir em “História”, “Valores”, “Missão”. 

Este separador é importante para transmitir informações institucionais sobre a Regina, desta forma 

os públicos sentem-se mais próximos da marca, identificando-se com os seus valores. 

 

- Produtos, este separador irá subdividir-se em “Quais os produtos”, “Onde adquirir” 

Este separador irá conter uma breve descrição dos produtos existentes e das suas características, 

acompanhada de imagens. Desta forma os públicos poderão saber quais os produtos que 

correspondem às suas necessidades e o local onde podem adquirir. 

 

- O que é novo, este separador vai-se subdividir na “newsletter”, “Novidades/ Eventos”, “Vídeo: A 

Casa de Chocolate” 

Este separador vai conter a newsletter e uma opção para a subscrever com o intuito de receberem a 

mesma no seu e-mail pessoal. Também irá conter informações sobre os eventos em que a Regina 

vai participar, e o vídeo mostrará o rigor e a qualidade existentes em todo o processo de 

transformação do cacau no produto final. 

 

- Actividades, este separador irá subdividir-se em “Passatempos”, “Downloads de wallpapers”. 

Este separador irá explicar as regras, a forma de participar e os prémios dos passatempos, bem 

como anunciará os vencedores dos mesmos. Também terá wallpapers de anúncios antigos e dos 

novos que irão ser criados progressivamente. 

 

- Contacte-nos, este separador irá conter os contactos da Regina e um e-mail para os utilizadores 

enviarem as suas dúvidas, sugestões, comentários, entre outros. 
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Este separador é relevante para obtermos o feedback do nosso público, dando-lhes a oportunidade 

de comunicarem com a Regina.  

 

Através do site os públicos acedem de forma mais facilitada, lógica, simples e personalizada à 

informação referente à marca Regina. É uma ferramenta essencial que facilita a comunicação entre 

a marca e os públicos que esta pretende atingir, servindo para o reforço das relações de forma a 

estes se identificarem com a marca e se reverem nos seus valores de tradição, qualidade e inovação. 

O site será lançado no dia 10 de Janeiro. 

 

2) Antigos anúncios – objectivos: B, C, E 

Esta táctica tem como objectivo relembrar a marca e todas as vivências associadas a esta, pois 

consiste em publicar os anúncios antigos da Regina, da época do seu auge. Vai ser a primeira táctica 

lançada no site da marca, nas redes sociais, no press kit para os jornalistas e também na Feira de 

Chocolate de Óbidos de modo a despertar o saudosismo e a curiosidade. Com esta táctica 

pretendemos transmitir a tradição e a passagem de geração em geração, que caracteriza a Regina.  

O primeiro anúncio vai ser publicado no dia 10 de Janeiro e, a partir dessa data serão publicados 

todas as segundas-feiras até dia 7 de Fevereiro. Desta forma iremos despertar a atenção dos 

indivíduos e relembrar-lhes a Regina. 

3) “Slogan original” – objectivos: A, B, E, F  

Será lançado um desafio para a produção de um slogan para a marca Regina associado a uma 

fotografia em que os participantes têm de aparecer. O slogan e a fotografia devem ter por base os 

anúncios antigos lançados no site, os valores e a criatividade. Desta forma pretendemos aproximar e 

envolver os públicos à marca.  

O prémio para a frase e fotografia mais votada será uma caixa das antigas recheada de 50 

chocolates Regina e a oportunidade de ver o seu slogan espalhado pelas várias campanhas da 

Regina, como por exemplo no folheto e no catálogo. 

Este passatempo será lançado no facebook e no site no dia 24 de Janeiro até 11 de Fevereiro no 

seguimento do lançamento dos anúncios antigos bem como no programa da manhã de uma das 

rádios referidas anteriormente e, todos os dias será feita uma referência ao passatempo. Também 

será publicado numa das revistas mencionadas nos públicos. As frases serão divulgadas O vencedor 

será anunciado no dia 21 de Fevereiro no site da Regina e no facebook da mesma. 
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4) Rádio - objectivos: A, B, D, G 

Nas várias rádios que pretendemos atingir são realizados diversos passatempos, o que nós propomos 

é a oferta de um vale equivalente a um chocolate aos vencedores. Este que deve ser trocado nos 

superfícies que comercializam os produtos Regina.  

Com isto temos o objectivo de dar a conhecer os produtos Regina, visto que os participantes têm de 

se dirigir ao local onde estes estão expostos para adquirir o chocolate. 

Estes vales serão entregues apenas na primeira semana de cada mês ao longo do ano a partir de 

Fevereiro, nos passatempos realizados nos programas da manhã. Serão entregues em cada rádio 15 

vales para cada dia. 

5) M80 (Programa Perdidos no Tempo) – objectivos: A, B, C, D, E, G 

“Perdidos no Tempo” é um programa da M80 que relembra aos ouvintes figuras, objectos e 

histórias que ficaram Perdidos no Tempo. Todas as semanas apresentam uma história que ficou na 

memória dos portugueses associada a um objecto. Este programa apela à interacção do público visto 

que podem partilhar as suas recordações.  

Desta forma, a Regina poderá informar os ouvintes da sua situação actual e dos eventos em que irá 

participar, como por exemplo a Feira de Chocolates de Óbidos de 2011, despertando o sentimento 

de saudade e relembrando a marca. Aos ouvintes que ligarem para o programa será entregue um 

vale equivalente a um chocolate Regina. Este programa deverá ser emitido em Fevereiro de 2011. 

6) SIC Notícias (Programa Imagens de marca) - objectivos: A, B, C, D, E, G 

“Imagens de Marca” é um programa da SIC Notícias dedicado a todas as marcas. Assim, sendo um 

programa visto por muitas pessoas, seria uma oportunidade para a Regina divulgar a sua história e 

situação actual com o intuito de despertar o interesse dos consumidores para a marca e transmitir 

informações. Isto chamaria a atenção das pessoas que o vêm para provarem ou voltarem a consumir 

os seus produtos. 

Neste sentido, seria relevante ir ao programa durante o mês de Fevereiro, pois vai de encontro ao 

nosso primeiro eixo estratégico, relembrar a marca e fomentar o sentimento de saudade. 

7) Newsletter on-line – objectivos: A, D, E, F, G 

A newsletter tem a finalidade de comunicar com o público externo, informando-o e mantendo-o 

actualizado sobre diversos temas relevantes para a Regina. Deste modo o público pode acompanhar 

as novidades e os eventos em que a Regina irá estar presente ou desenvolver. A produção da 
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newsletter, permitirá melhorar a comunicação da marca, fomentar o sentimento de pertença e 

fortalecer a relação com os seus públicos. 

A newsletter terá uma filosofia dinâmica e inovadora, pelo que o tipo de mensagem será 

fundamentalmente informativa e a linguagem utilizada predominantemente formal, clara, objectiva 

e cuidada. Terá uma periodicidade mensal e o número médio de páginas será duas ou quatro por 

edição, pelo que a sua distribuição será enviada para o e-mail dos indivíduos que a subscrevam no 

site. Para além de ser enviada para os e-mails a newsletter estará disponível em pdf no site da 

Regina e será feita uma referência no facebook todos os meses, no dia em que sair.  

A primeira edição da newsletter estará disponível no dia 1 de Março e será enviada e colocada no 

site no primeiro dia útil de cada mês. Desta forma a Regina garante a transmissão de informação 

actualizada de uma forma rigorosa a todos os seus públicos e fortalece a relação destes com a 

marca.  

8) Banca de promoção – objectivos: A, D, E, F, G 

Esta acção terá como objectivo atingir o público e dar-lhes a provar os novos chocolates da Regina, 

de modo a informá-los dos novos produtos comercializados, desde que a Imperial adquiriu a marca, 

estimular o aumento do seu consumo, recolher o feedback e fortalecer a relação com os seus 

consumidores.  

Esta prova de chocolates será feita de uma forma dinâmica pois estará presente uma promotora que 

falará um pouco da Regina, entregará um catálogo com os produtos comercializados pela marca e 

uma monofolha com a explicação dos passatempos da Páscoa, do Natal e do Aniversário da Regina, 

incentivando o público a participar nos mesmos.  

Neste sentido irão ser colocados stands da marca Regina nos canais de distribuição Continente 

(Alfragide, Beja, Coimbra – Coimbra Shopping, Lisboa – Colombo, Montijo, Vila nova de Gaia), 

Intermarché/ Ecomarché (Torres Novas, Almada, Covilhã, Caldas da Rainha), Jumbo (Aveiro, 

Castelo Branco, Faro) e El Corte Inglês (Gaia – Porto, Lisboa). 

Estes stands promocionais serão colocados em três fases ao longo da vigência do Plano de 

Comunicação. O primeiro vai ser colocado nos dias 12, 13, 19 e 20 de Março, o segundo será 

colocado nos dias 10, 11, 17 e 18 de Setembro e o terceiro será colocado nos dias 12, 13, 19 e 20 de 

Novembro.  
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9) Catálogo – objectivos: D, G 

Esta táctica terá o intuito de dar a conhecer aos diferentes públicos os produtos comercializados 

pela marca Regina. Este catálogo será distribuído nas bancas promocionais e anexado aos 

chocolates mais vendidos pela Regina nas épocas da Páscoa e do Natal. Desta forma os 

consumidores poderão saber qual a gama de chocolates disponível e os componentes de cada um, 

possibilitando aos mesmos uma escolha adequada às suas características e necessidades. 

Este será impresso A7 e terá o formato de livrete, de forma a facilitar o seu anexo nas embalagens 

dos chocolates determinados previamente e a possibilitar aos seus consumidores um fácil 

manuseamento e utilização. Os catálogos serão anexados na época da Páscoa, a partir do dia 1 de 

Abril até ao dia 16, e na época do natal, a partir do dia 1 de Dezembro até ao dia 25.  

10) Passatempo dia do Pai e dia da Mãe – objectivos: C, E, F 

No dia 13 de Março e no dia 25 de Abril, serão lançados numa das rádios já referidas, no facebook e 

no site, passatempos para o Dia do Pai e da Mãe que consistem na partilha de histórias pessoais que 

envolvam os participantes e os seus progenitores em que constem lembranças com a marca e caso 

tenham, fotografias antigas em que apareça algo alusivo a Regina. As histórias deverão ser enviadas 

até ao dia 18 de Março e 29 de Abril para o e-mail info@imperial.pt, as duas melhores histórias 

e/ou fotografias terão direito a um pacote “A Vida é Bela – Boa Mesa”, que dá direito a uma jantar 

para duas pessoas num restaurante a escolha dentro dos conceituados restaurantes contemplados no 

pacote. 

11) RTP1 (Programa Praça da Alegria) – objectivos: A, B, C, D, E, G 

“Praça da Alegria” é um programa da RTP1 que aposta em manhãs divertidas e informativas, com 

rubricas de diversas áreas (saúde, moda, culinária, …), boas conversas e passatempos animados. 

Esta produção é vista por um grande número de pessoas da faixa etária que pretendemos atingir.  

Desta forma, é pertinente que alguém da Regina se dirija ao programa com o intuito de dar 

informações sobre a situação actual, os produtos e informações relevantes acerca dos eventos em 

que a marca irá estar presente. Será também pedido que os espectadores liguem para o programa 

falando das recordações que têm da marca Regina.  

No fim da exposição irá ser entregue ao público presente, à produção e aos restantes convidados um 

cabaz com uma barra de frutos secos cobertos com chocolate, uma sombrinha, uma tablete de 

chocolate de leite e a história. Isto permitirá dar a conhecer e relembrar os produtos, reforçando a 

Regina no mercado nacional e contribuindo para o sucesso da marca.  

mailto:info@imperial.pt
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Será pertinente que a visita ao programa se realize nos primeiros quinze dias do mês de Março, pois 

deste modo, poder-se-á apelar à adesão do público à Feira do Chocolate em Óbidos a partir do dia 

17 de Março de 2011, evento em que a Regina estará presente. 

12) Feira do Chocolate – objectivos: A, B, C, D, E, F, G, M, O, P, R, S 

Estimular o nosso público é um factor determinante para o sucesso e continuidade do projecto. 

Propomos, neste sentido, o envolvimento da marca Regina na Feira Internacional de Chocolate de 

Óbidos. A presença da Regina nesta feira torna-se bastante relevante pois esta reúne marcas de 

renome deste sector, é visitado por milhares de pessoas da faixa etária a que nos destinamos neste 

plano de comunicação e, inclui workshops, demonstrações, concursos e diversas actividades que a 

tornam apelativa.  

Nesta feira a marca terá um stand onde irão estar à venda todos os seus produtos. Terá três 

hospedeiras para vender os produtos no stand e facultar folhetos com informação sobre a marca 

Regina, bem como a sua história dos seus valores, descrita no ponto 12. As hospedeiras estarão 

vestidas de forma tradicional, remetendo para as donas de casa dos anos 60, pois desta forma o 

público poderá associar a marca à tradição e relembrará os tempos em que consumia Regina, 

durante a época do seu auge.  

O stand terá disponível vários jogos tradicionais:  

- Jogo das latas, Num terreno liso e plano formam-se três colunas, de quatro latas. O jogador deve-

se encontrar a uma distância das latas de 3 metros. Um jogador de cada vez lança a bola de forma a 

que esta role, tentando derrubar as latas. Ganha uma pen com o simbolo da Regina e um fio para 

prender o telemovel o participante que derrubar todas as latas 

- Jogo da adivinha, tapam-se os olhos do participante com um lenço, colocam-se os objectos 

ordenadamente e conta-se o tempo. O participante tem dois minutos para adivinhar todos os 

objectos. Os objectos necessários são um lenço, uma sombrinha regina, uma colher de pau, um rolo 

da massa, uma caneca. Ganha um relógio Regina o participante que adivinhar todos os objectos no 

tempo estabelecido. 

- Pinata, será construído uma sombrinha gigante que dentro terá 100 chocolates pertencentes à gama 

Regina. Os participantes, de olhos vendados, terão de conseguir partir a sombrinha fazendo cair o 

chocolate em 3 minutos. Se conseguirem levam os 100 chocolates dentro de um saco para as 

compras da Regina.  
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A decoração do stand fará lembrar uma mercearia tradicional portuguesa com balcão de madeira, 

caixa registadora antiga, balança e ardósias a marcar os preços, entre outros. O stand terá à venda 

toda a gama dos produtos Regina juntamente com um cestinho onde estarão expostos alguns 

chocolates para os clientes interessados provarem e descobrirem qual o que se adequa às suas 

necessidades e gostos. À venda estará também água. Serão expostos anúncios antigos da marca 

Regina nas paredes do stand, estará disponível uma televisão a passar o vídeo institucional, também 

terá música de fundo dos anos 60/70/80. Na rua, durante a tarde, das 16h00 às 20h00 estarão dois 

promotores que terão, em cestos de verga, várias cópias, enroladas em tubos, da História da Regina 

(descrita no ponto a seguir) e que será distribuída às pessoas entre os 25 e os 55 anos que estão a 

visitar a feira. 

A presença na Feira irá permitir dar informação e comercializar os produtos, aproximar a Regina 

dos seus públicos e perceber qual a relação que os mesmos têm com a marca. Como é uma feira 

com bastante visibilidade os meios de comunicação social poderão noticiar a presença da marca na 

Feira, bem como as actividades em que a Regina esteve envolvida durante a mesma. Desta forma, 

os indivíduos que não tiveram oportunidade de comparecer no stand em Óbidos poderão saber das 

actividades desenvolvidas e, assim, a relação será consolidada. A feira irá decorrer de 17 de Março 

a 4 de Abril de 2011. 

13) História – objectivos: C, E  

Esta táctica tem como principal objectivo transmitir os valores de tradição, qualidade, inovação e a 

história da Regina desde a sua criação até aos dias de hoje. Irá ser desenvolvida de uma forma 

atractiva e original. Neste sentido, realizar-se-á uma história fictícia que transmitirá os tópicos já 

descritos. A sua mensagem irá estar direccionada de uma forma particular para despertar o interesse 

do público na Feira de Chocolate. 

Esta táctica irá estar integrada juntamente com a táctica da Feira de Chocolate em Óbidos numa 

folha A5. A folha, após impressa, será enrolada e terá à sua volta um laço. Esta história captará a 

atenção dos indivíduos e despertar-lhes-á o sentimento de saudade. O tipo de letra utilizado será a 

Lucida Handwritting, pois é uma letra semelhante à manuscrita e transporta-nos para a tradição, 

valor associado à marca.  

14) Folheto – objectivo: A, B, D, E, G 

A produção do folheto, tem como principal objectivo desenvolver e melhorar a comunicação. Será 

de fácil distribuição e manuseamento e serve para apresentar informações do tipo institucional, os 

acontecimentos passados, os produtos, os valores e a situação actual da Regina. 
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Este suporte escrito irá ser entregue nas reuniões com os canais de distribuição e será enviado nos 

press kit para os meios de comunicação social. Tem como principais objectivos despertar o 

interesse dos media e informá-los, para que estes publiquem notícias positivas sobre a marca, e 

cativar a atenção dos canais de distribuição informando-os, para que estes coloquem os produtos 

Regina à venda nos seus estabelecimentos. O folheto terá uma filosofia dinâmica, pelo que o tipo de 

mensagem será fundamentalmente informativo. A linguagem utilizada será predominantemente 

formal, clara, objectiva e cuidada. 

O formato será tripartido 

Páscoa 

15) Brinde Regina - objectivo: E, F, G 

Para que o nosso público-alvo continue fiel à Regina, pretendemos relembrar os nossos produtos 

relativos à Páscoa, época festiva em que a Regina apresenta um maior consumo de chocolates, com 

o intuito de fortalecer a relação com os públicos. Assim sendo, propomos ao departamento 

comercial associar um brinde à compra de dois pacotes de chocolate Regina de leite com amêndoas. 

Neste sentido, iremos oferecer um saco para as compras estampado com várias sombrinhas da 

Regina.  

Esta táctica terá como objectivo, para além de aumentar o consumo, ajudar o meio ambiente através 

da redução da compra de sacos de plástico. Desta forma iremos demonstrar que a marca tem 

responsabilidade social e fazer com que o nosso público, quando for às compras, não compre sacos 

de plástico com o objectivo de ajudar o ambiente e, simultaneamente, se lembre da marca Regina e 

das suas sombrinhas de chocolate.  

Esta campanha irá realizar-se a partir do dia 1 de Abril e durará até o stock de sacos acabar. Irão ser 

disponibilizados 9000 sacos, que estarão divididos pelo Continente (Alfragide, Beja Coimbra – 

Coimbra Shopping, Lisboa – Colombo, Montijo, Vila nova de Gaia), Pingo Doce (Braga, Penafiel, 

Madeira) e Intermarché/ Ecomarché (Torres Novas, Almada, Covilhã, Caldas da Rainha), Jumbo 

(Aveiro, Castelo Branco, Faro), El Corte Inglês (Gaia – Porto, Lisboa). 

16) Passatempo Páscoa - objectivo: D, F, G 

Na altura da Pascoa, será lançado a 28 de Março no facebook e no site um desafio com o intuito de 

obter receitas originais confeccionadas com os produtos Regina, e terminará a 11 de Abril. Os 

participantes terão de elaborar uma receita e enviar para o e-mail info@imperial.pt, com os 

ingredientes, o modo de preparação e uma fotografia.  

mailto:info@imperial.pt
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Serão seleccionadas as três melhores receitas com base no aspecto e na originalidade, esses três 

participantes vão ter a oportunidade de reproduzir a receita ao vivo no programa “Praça da Alegria” 

num dia em Abril, ainda por definir. Vai ser formado um júri composto por um representante da 

Regina, um apresentador do Programa e um chefe de cozinha convidado.  

O participante com a melhor receita receberá a inscrição num workshop de cozinha tradicional 

portuguesa. Os dois outros concorrentes receberão um vale de um saco de compras com produtos 

Regina. 

17) TVI (Tardes da Júlia) – objectivo: A, B, C, D, E, G 

As “Tardes da Júlia” é um programa da tarde da TVI apresentado pela Júlia Pinheiro. Este 

programa pretende dar a conhecer casos de vida marcantes que possam de alguma maneira servir de 

exemplo, pela positiva. As entrevistas a figuras públicas ou anónimos serão enriquecidas com peças 

jornalistas de investigação e inúmeras surpresas preparadas para os convidados presentes em 

estúdio, bem como para o público que está na plateia.  

Em Maio irá ser lançado o Livro de “Receitas da Mãe Regina”, como tal, um representante da 

marca dirigir-se-á ao programa com o intuito de falar sobre o mesmo e o seu evento de lançamento.  

No final da exposição a Regina disponibilizará a cada pessoa da plateia, da produção e dos 

convidados um pequeno cabaz que contém uma barra de frutos secos cobertos com chocolate, uma 

sombrinha, um ovo e a história.  

A ida ao programa vai acontecer no final de Abril, antes do lançamento do livro. 

18) Lançamento “Receitas da Mãe Regina” – objectivo: A, B, G, H, J, L, M, O, Q, R  

Esta táctica consiste na criação de um livro de receitas de doces que têm em comum o chocolate. 

Este livro tem como objectivo aproximar os públicos da marca, dinamizar a mesma e melhorar a 

relação entre os dois. O livro será lançado a 1 de Maio, Dia da Mãe, pois é essencialmente 

direccionado para o público adulto feminino que, segundo os dados da Marktest, são os que 

consomem mais chocolate.  

O evento de lançamento será realizado em Lisboa pois é um sítio central, de fácil acesso e onde 

residem a maioria dos nossos convidados. O Restaurante eleito para o lançamento foi o Pátio 

Alfacinha pois, tal como a Regina, rege-se pela tradição e qualidade. Iremos enviar 150 convites, 

que se vão distribuir por, figuras públicas (Chefes de Cozinha, socialites, entre outros), empregados 

da Imperial, meios de comunicação social, representantes dos canais de distribuição e entidades 

importantes a definir pelo conselho de administração. 
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Para apresentar este livro aos convidados teremos um representante da marca, um membro do 

Conselho de Administração e o responsável pela criação do mesmo.  

Para o lançamento será efectuado um cocktail, com início às 17h00, que para além do menu 

escolhido terá disposto pelo espaço os doces cujas receitas constam no livro, com o intuito dos 

nossos convidados poderem experimentar e apreciar as iguarias. No fim os convidados terão direito 

a um livro “As Receitas da Mãe Regina”. 

Após o lançamento pretendemos disponibilizar o livro nos vários canais de distribuição, para isso 

propomos ao departamento comercial que na compra de unidades de chocolate Regina durante o 

mês de Maio os consumidores tenham direito a um exemplar. Esta campanha é limitada ao stock 

existente de 20.000 exemplares que estarão disponíveis apenas nos seguintes canais de distribuição: 

Continente (Alfragide, Beja Coimbra – Coimbra Shopping, Lisboa – Colombo, Montijo, Vila nova 

de Gaia), Intermarché/ Ecomarché (Torres Novas, Almada, Covilhã, Caldas da Rainha), Jumbo 

(Aveiro, Castelo Branco, Faro) e El Corte Inglês (Gaia – Porto, Lisboa). 

Verão 

19) TVI (Programa Você na TV) – objectivo: A, B, C, D, E, G, M, N, O, P, R 

O “Você na TV” é um programa da TVI que, tal como a RTP1, privilegia a conversa e a 

cumplicidade com os telespectadores e o público presente em estúdio. Todos os dias são 

apresentadas histórias, jogos, passatempos, eventos e momentos de reportagem que ocupam a 

manhã do público, apelando à sua participação, interacção e envolvimento.  

Desta forma, é pertinente para a Regina aparecer neste programa, com o intuito de contrariar a 

tendência que as pessoas têm de não consumir chocolate durante os meses de Verão. Um 

representante da Regina irá falar das barras de chocolate com sabor, como sendo um produto fresco 

e apetecível de consumir durante o Verão, bem como de informações pertinentes para a Regina e o 

chocolate em geral. Será importante que esta ida ao “Você na TV” se realize nos primeiros quinze 

dias de Julho. No fim da exposição irá ser entregue ao público presente, à produção e aos restantes 

convidados um cabaz com uma barra de frutas, uma sombrinha, e bombons recheados com sabor a 

fruta.  

Durante o mês de Julho serão entregues vales equivalentes a chocolates Regina, aos telespectadores 

que participem nos variados passatempos do programa, que podem ser trocados em superfícies 

comerciais. Com esta medida levamos os indivíduos a deslocarem-se até aos pontos de venda, 

motivando-as a conhecerem os vários produtos existentes. 
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20) Brindes Verão – objectivo: B, G 

Durante os fim-de-semanas de Julho será distribuído pelas praias portuguesas brindes Regina 

associados ao Verão.  

No primeiro fim-de-semana serão entregues na Praia da Rocha, Praia do Malhão (Vila Nova de Mil 

Fontes), Praia da rainha (Costa da Caparica), Praia da Nazaré e Praia da Azurara (Vila do Conde) 

almofadas de praia de formato rectangular e com design igual aos das embalagens de chocolates de 

barras de sabores Regina.  

No segundo serão dadas toalhas de praia com imagens de sombrinha Regina e o seguinte slogan: 

“Deite-se à sombra com a Regina” na Praia das Júlias (Vale do Lobo - Faro), Praia de Tróia, Praia 

da Morena (Costa da Caparica), Praia do Baleal e Praia de Moledo.  

No terceiro fim-de-semana serão oferecidas na Praia dos Pescadores (Albufeira), Praia do Meco, 

Praia da Fonte da Telha, Praia da Figueira da Foz, Praia da Memória (Matosinhos) discos voadores 

com o logótipo da Regina.  

No último serão distribuídos sacos de praia estampados com anúncios antigos da Regina e o 

logótipo na Praia de Sagres, Praia de Almograve (Odemira), Praia de Carcavelos, Praia da Foz do 

Arelho e Praia da Baía (Esposende). 

Estes brindes serão distribuídos por dois promotores que estarão colocados à porta das diferentes 

praias, com um t-shirt alusiva à Regina e uns calções. Serão distribuídos 1000 brindes por praia. 

Com esta táctica pretendemos que a Regina não caia no esquecimento naquela que é a altura em que 

menos se consome chocolate.  

21) Evento Aniversário Regina – Objectivo: A, B, C, E, F, G, M, O, Q, R 

Na semana de 17 a 23 de Outubro de 2011 estarão disponíveis no Terreiro do Paço Mupis que 

consistem numa exposição com informação sobre a evolução da Regina desde a sua criação até aos 

dias de hoje, através de uma foto história (imagens seguem em anexo) com uma breve descrição. 

Estará exposto todo o processo de produção dos chocolates Regina em fotografias, acompanhado de 

testemunhos dos diferentes empregados.  

Esta exposição vai estar com o chão forrado de alcatifa vermelha. A informação estará escrita em 

placards e expostas em pilares junto dos produtos e material relacionado. 
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No último dia será realizado um concerto gratuito dos Deolinda de comemoração do aniversário por 

volta das 15h00. Irão estar espalhadas pelo Terreiro do Paço oito hospedeiras que distribuirão 

gratuitamente sombrinhas Regina. 

22) Desafio Aniversário Regina – Objectivo: B, C, F 

Em Outubro, perto do aniversário da Regina, 1 de Novembro, será lançado um desafio em que é 

pedido aos indivíduos que enviem uma fotografia original onde apareçam com a Caderneta de 

Cromos para o e-mail info@imperial.pt.  

O desafio tem como objectivo envolver os públicos com a marca e levá-los a relembrar as memórias 

antigas relacionadas com a Regina.   

Este será lançado nas rádios, facebook e site no dia 10 de Outubro. Até ao dia um 1 de Novembro as 

fotografias estarão disponíveis para votação no facebook e neste mesmo dia será divulgado o 

vencedor. Este terá direito a uma mala com 20 chocolates Regina e um pacote da “Vida é Bela – 

Refúgio para dois”. 

Natal 

23) Árvore de Natal – Objectivo: A, B, C, Q, R 

Esta táctica consiste na decoração de árvores de Natal enfeitadas com produtos Regina que serão, 

posteriormente, colocadas na entrada de vários Hospitais, o Hospital de Coimbra, o Hospital de São 

João no Porto, o Hospital de Santa Maria em Lisboa e o Hospital de Faro.  

As árvores serão colocadas em locais estratégicos de cada hospital, como o caso das entradas, e nos 

cinco serviços com maior afluência, pois são sítios onde existe uma grande quantidade de 

indivíduos com a faixa etária que pretendemos atingir.  

Esta táctica tem o objectivo de consolidar a relação dos consumidores com a marca e de enfeitar os 

quatro hospitais de uma forma original. As árvores serão colocadas no dia 1 de Dezembro de 2011 e 

estarão nos hospitais até ao dia 7 de Janeiro de 2012.  

24) “Compre o que é nosso” – objectivo: C, E, F, G,  

Esta táctica consiste na realização de cabazes com produtos originalmente portugueses que irão 

estar disponíveis nos canais de distribuição.  

Para que este cabaz seja realizado será necessário criar parcerias com outras marcas portuguesas. 

Esta táctica é positiva para as marcas, para a Associação “compro o que é nosso” e para a Regina, 

mailto:info@imperial.pt
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pois baseia-se na ideia de que o que é português é bom. A associação “compro o que é nosso” fará 

referencia a este cabaz no seu site. 

O objectivo da realização deste cabaz é aproximar as famílias dos produtos tipicamente portugueses 

e, consequentemente da Regina. Desta forma o nosso público poderá consumir os nossos chocolates 

com a família, relembrando o seu passado e despertando o sentimento de saudade, através das 

sombrinhas e das barras de chocolate com sabor a fruta. O nosso público poderá, também, 

experimentar os novos produtos comercializados como por exemplo a barra de chocolate preto. 

Desta forma, relembramos a marca Regina e informamos o nosso público. 

Relativamente ao Cabaz de Natal, este irá conter uma garrafa de Vinho do Porto, um Queijo Serra 

da Estrela; Tortas de Azeitão, atum Bom Petisco, uma garrafa de Licor Beirão, Azeite Saloio, 

Rebuçados da Régua, Compota Quinta de Jugais, Sabonete de Morango (confiança), Pião feito em 

madeira, pastilhas Gorila, um frasco de azeitonas, um salpicão de porco preto, duas sombrinhas 

Regina, uma barra de chocolate com sabor a fruta e uma barra de chocolate preto, também da 

Regina. 

O cabaz estará disponível a partir de Novembro. 

25) Passatempo Natal – objectivo: D, F, G 

No dia 15 de Novembro será lançado um passatempo no facebook e no site que consiste na 

elaboração de uma árvore de Natal cuja temática é a Regina. Os participantes podem recorrer aos 

mais diversos matérias, papéis de chocolates, caixas de bombons, entre outros artigos alusivos à 

Regina e aos seus valores de tradição, inovação e qualidade. As fotografias das árvores deverão ser 

colocadas no facebook até ao dia 15 de Dezembro e, vão estar disponíveis nas redes sociais e no site 

da Regina onde as pessoas poderão votar na sua favorita.  

O vencedor será anunciado a 20 de Dezembro e terá direito a um cabaz de Natal “compre o que é 

nosso” que inclui chocolates da marca e uma selecção de produtos tradicionais portugueses bem 

como um pacote “A Vida é Bela – Boa Cama”, que dá direito a duas noites numa pousada de 

Portugal que esteja contemplada. 

26) Natalis – Objectivo: A, B, D, E, F, G, M, N, O, P, Q, R 

A Natalis, realizada no mês de Dezembro de 2011, tem como objectivo reunir uma ampla oferta 

diversificada de empresas, que com os seus produtos irão procurar satisfazer e responder às 

necessidades dos visitantes, apresentando soluções diferentes para as prendas de Natal. Ao comprar 
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um bilhete de acesso à feira, o visitante está a contribuir para a receita que reverterá, na íntegra, a 

favor das Organizações de Solidariedade Social presentes nesta feira.  

A presença na Natalis tem o objectivo de envolver e aproximar o público da marca, bem como 

informar os mesmos da gama de natal. 

Neste sentido, torna-se benéfico para a Regina associar-se e marcar presença na Natalis, através da 

venda dos Cabazes de Natal com produtos nacionais, o Pack Natalício já existente (sombrinha 

Regina, caneca, pintas e um Pai Natal), chapéus-de-chuva semelhantes às sombrinhas Regina, 

chocolates Regina, entre outros artigos criativos. 

Este stand estará decorado com anúncios antigos da Regina, uma televisão a passar o vídeo 

institucional, caixas de madeira com os chocolates e diversos objectos originais alusivos à Regina e 

ao Natal. Terá também disponível para ser entregue ao público e alguns brindes. A dinamizar o 

stand estarão duas hospedeiras que entregaram os brindes, o catálogo com a gama dos produtos, o 

folheto e a História. 

27) Reuniões – Objectivo: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T 

As reuniões serão elaboradas para os canais de distribuição, canais de televisão e suas produtoras. 

Quanto aos canais de distribuição, estas servirão para fomentar a relação e estabelecer parcerias 

para acções promocionais ou eventos por estes dinamizados.  

Relativamente aos canais de televisão e suas produtoras, estas têm o objectivo de estabelecer 

parcerias para incluirmos os nossos produtos em alguns dos sues programas, bem como participar 

no programa quando os temas forem pertinentes. 

As reuniões serão realizadas no mês de Janeiro e Fevereiro de 2011. 

28) Product Placement - Objectivo: A, B, C, S, T 

Com esta táctica temos o objectivo de dar visibilidade e notoriedade à marca associando esta a 

telenovelas, como por exemplo “Anjo Mau” passada nos anos 80 a estrear em 2011, onde o maior 

público são os adultos, como por exemplo as novelas de horário nobre da Plural e da SP Produções.  

Pretendemos que os chocolates Regina apareçam na telenovela e sejam consumidos pelas 

personagens, de uma forma natural.  
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29) Vídeo Institucional – A, B, D, E, M, N, P, Q, R 

Um vídeo institucional é um instrumento indispensável para a apresentação de qualquer empresa. 

O vídeo institucional encontrar-se-á no site institucional da Regina e no facebook a partir de 1 de 

Fevereiro. Os conteúdos deste vídeo irão incidir no fabrico dos produtos, nas instalações da 

empresa, mostrando os trabalhadores e o processo de transformação do chocolate até ao produto 

final. Este vídeo irá transmitir informação de forma clara e curta, mostrando o funcionamento da 

empresa aos consumidores, bem como os valores da mesma. De forma a transmitir credibilidade, 

alguns trabalhadores, das diferentes áreas, irão prestar declarações enquanto as imagens de todo o 

processo estão a ser mostradas. Esta táctica tem pertinência no sentido em que informa os 

consumidores das instalações da confecção dos chocolates, assim como todo o processo a ele 

associado. 

Para além de estar presente no site e no facebook estará também presente na Feira do Chocolate e 

na Natalis. 

30) Press Kit Objectivo: M, N, O, P, Q, R, S, T 

Com os Press kits pretendemos informar os jornalistas acerca da Regina, da sua história, dos seus 

valores, da sua situação actual e dos projectos e eventos por esta desenvolvidos, com o intuito de 

obter notícias positivas, nos meios de comunicação, acerca da marca. Estes serão entregues aos 

meios de comunicação social definidos nos públicos. 

Serão entregues três Press Kits em alturas estratégicas:  

O primeiro Press kit será entregue a 14 de Abril e consistirá numa primeira abordagem à história, 

aos valores da marca Regina, à posição actual de liderança de mercado e ao lançamento do livro de 

receitas. Este terá o formato de um ovo da Páscoa e irá conter: 

  Chocolate de frutos secos cobertos com chocolate (líder de mercado);  

 Background sobre a história da empresa e da marca; 

O background permite informar de forma mais detalhada a história da empresa por ser um 

suporte de um tamanho considerado razoável, contendo entre 5 a 8 páginas. Irá conter a 

história da marca, o sucesso que a marca teve nos anos do seu auge assim como o seu 

percurso até ao seu momento actual. Relativamente a ilustração do background esta conterá 

imagens da fabricação do chocolate assim como edições de sucesso nos anos de auge da 

marca. 
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Tem pertinência na medida em que irá informar os meios de comunicação da marca, dos seus 

valores e da sua história. 

 Vídeo institucional; 

 Convite para o lançamento do livro “Receitas da Mãe Regina” 

O segundo Press kit será entregue a 20 de Setembro de 2011, contendo:  

 Convite para o evento de comemoração do aniversário Regina 

 Enviar um caixa com 20 chocolates da gama Regina 

 Este Press Kit tem como objectivo de manter uma relação positiva com os MCS, de forma a 

estes não se esquecerem da Regina. 

O terceiro Press kit corresponde à época de Natal e vai ser entregue em formato “presente” no dia 

28 de Novembro de 2011. Este irá conter: 

 Catálogo chocolates Regina;  

 Caneca com figuras de chocolate alusivas à época;  

 Postal de natal, este postal de Natal terá anúncios antigos e uma mensagem a desejar um 

Bom Natal e um Bom Ano Novo.  

 Texto com a nossa acção de natal nos hospitais;  

 Convite para a feira “Natalis” 

Todos os Press kits vêm identificados com um cartão personalizado, carimbado e assinado pelo 

director. 
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Orçamentação 

Nome da Acção Frequência Euros (€) 

Site Regina 1 20.000 

Premio passatempo 

slogan 

1 10 

Programa M80 1  

Programa SIC Notícias 1  

Catálogos   

Monofolha   

Hospedeira bancas 1 840 

Divulgação passatempo 

rádio 

1 1.000 

Passatempo dia da 

mãe/pai (Vida é Bela) 

2 99,8 

Praça da Alegria 2  

Feira do Chocolate 9m2 2.160 

Stand   

Decoração   

Vestuário   

Hospedeiras 3 2015 

Material jogos  60 

Brinde mala sombrinhas 9.000 5220 

Workshop 1 35/ 259 

Cocktail 150 3.000 

Livros 20.000  

Convites 150 450 

estadias 3 300 

Passatempo natal – cabaz 

“compre o que é nosso” 

1 

Vinho do porto – 5.99 € 

Queijo Serra da Estrela – 

17,98€ 

Tortas de Azeitão – 4,99€ 

Atum Bom Petisco - 1,35 € 

Licor Beirão – 8,49 

Rebuçados da Régua – 1 € 

Sabonete de Morango 

“Confiança” – 1,75 € 

Pião feito em Madeira - 3€ 

Pastilhas Gorila – 2 € 

1 Regina Tablete chocolate 

preto– 0.85 

Azeitonas – 2.67€ 

 54.01€ 

(o valor desta acção será 

reembolsado, pois este cabaz 

será comprado pelo 

consumidor) 
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Salpicão de porco preto – 

2.90 

2 Sombrinhas Regina/ uni. 

- 0.44€ 

1 Sabores - 0.60€ 

 

Cabazes oferta 60 458,40 

Hospedeiras praia 40 600 

Toalha praia 500 19.200 

Almofadas Insufláveis 1000 1.200 

Discos Voadores 1000 4000 

Sacos praia 1000 5.900 

T-shirts 40 64 

Mupis 4  

Concerto Deolinda 1  

Pacote “Vida é Bela” 1 49,90 

Árvores Natal 24 600 

Enfeites  400 

“Vida é Bela” – Refúgio 

para dois 

1 44,90 

Natalis Stand   

Decoração  300 

Hospedeiras 2 720 

Convites – Press Kit 150 450 

Caneca 50 143,60 

Postal natal 50 75 

Caixa 10 chocolates 50 434,25 

Passatempo Páscoa (dois 

restantes concorrentes) 

2 40 

Folhetos 2000 1200 

Vídeo institucional - 1 Câmara vídeo HD – 

125€/ dia 

- Som – 80€/ dia 

- Iluminação – 70€/ dia 

- Recursos Humanos 

(técnicos, assistentes, 

operadores, etc.) – 850€ 

- Outras despesas – 100€ 

(dois dias de gravações) 

2.350 

Impressão posters 

anúncios antigos para 

5 
33,80 



Laboratório de Comunicação Organizacional   Plano de Comunicação Regina 

41 
 

feira do chocolate 

Catálogo   

História 50000 2500 

Folhetos 50000  

Vales chocolates   

Chocolates    

Papel transparente   

Fitas   

TOTAL 

 
76.143,85 
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Plano de Avaliação 

 

O plano de avaliação detêm um papel fundamental ao longo de todo o plano de comunicação e sua 

implementação. Este consiste na avaliação das medidas tomadas com o intuito de averiguar se os 

objectivos propostos foram cumpridos. Caso isto não se verifique, ajuda a perceber quais as 

eventuais falhas do plano elaborado e quais as alterações necessárias, que podem ser o ponto de 

partida para uma nova etapa.  

Nesta fase avalia-se se as mensagens transmitidas estavam adequadas aos públicos definidos e 

quantas pessoas tiveram acesso à informação. Por outro lado avalia-se a implementação do plano, se 

todas as ideias foram postas em prática e se todas as acções previstas foram realizadas.  

Esta avaliação será realizada em Janeiro de 2012 recorrendo a instrumentos como: 

1) Inquéritos 

 Será realizado um conjunto de perguntas, abertas e fechadas, com o intuito de perceber se os 

consumidores finais da Regina conhecem os valores da marca, quais os motivos que os levam a 

consumir os seus chocolates, se conhecem o site, se participam nos passatempos dinamizados pela 

marca e se sentem que existe alguma necessidade de informação.  

2) Focus Group  

Focus group consiste numa reunião, na presença de um moderador, onde são discutidos 

determinados temas importantes e onde cada participante pode expressar livremente a sua opinião. 

Para este fim são seleccionados um conjunto de representantes dos diferentes públicos. 

Com este método é possível perceber, de forma mais detalhada, qual a opinião dos públicos em 

relação à Regina, se conhecem os seus produtos, se conhecem os seus valores, se se identificam 

com a marca e quais os motivos, se tem conhecimento e participam nos eventos e passatempos 

promovidos pela mesma. Conseguimos ainda inferir quais as necessidades dos nossos públicos e se 

estamos a conseguir mudar comportamentos e atitudes. 

3) Análise das Redes Sociais e Site 

Uma das grandes vantagens anteriormente referidas sobre a internet, é o facto de se conseguir um 

feedback quase imediato seja através de comentários no facebook, ou das sugestões, críticas ou 

comentários enviados através do site. Este factor permite-nos avaliar ao longo da implementação do 
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plano quais os interesses do nosso publico, quais os assuntos que este sentem necessidade de ver 

abordados. Conseguimos ainda, avaliar se as opiniões relativas as tácticas que vamos 

desenvolvendo são positivas ou se por outro lado o feedback não é o desejado. 

4) Análise de Conteúdo 

 Tendo em conta que um dos nossos grandes objectivos é informar os meios de comunicação social 

acerca da Regina e das acções por ela desenvolvidas é fundamental que seja incluída na avaliação 

uma análise de conteúdos. Desta forma, podemos averiguar quantas noticias saíram sobre a marca e 

se lhes foi dado grande destaque, qual o seu conteúdo, se as mensagens transmitidas correspondiam 

à realidade e se eram de carácter positivo, negativo ou neutro. Esta análise deverá ser realizada de 

três em três meses, sendo que a primeira será realizada no final de Março de 2011. 

5) Análise do Relatório de Contas 

A grande meta do plano é consolidar a marca Regina no mercado nacional, essa consolidação passa 

por um aumento do consumo de chocolates. Neste sentido, será realizada uma reunião com o 

Departamento Financeiro no fim do primeiro semestre de implementação do plano, com o intuito de 

verificar se já se sente alguma evolução no consumo. Por fim, é necessário fazer uma análise do 

relatório de contas relativo a 2011, fim da implementação do plano, e compara-lo aos anteriores 

para perceber se esse aumento se verifica.   

6) Estatísticas 

A realização de estatísticas é bastante importante na avaliação pois permite-nos perceber quantas 

pessoas aderiram as iniciativas por nós implementadas. Ou seja, conseguimos ter um controlo de 

quantas pessoas participaram nos passatempos por nós lançados, se compareceram aos eventos por 

nós promovidos, qual o numero de pessoas que nos acompanha nas redes sociais e no site. 

Este tipo de informação é fundamental pois permite-nos constatar se conseguimos provocar 

algumas mudanças ao nível dos comportamentos e se fizemos chegar a nossa mensagem a muitas 

pessoas. Estas estatísticas serão analisadas na tentativa de averiguar quais as acções que não foram 

muito eficazes o que levara a uma posterior reflexão sobre quais os motivos para isso ter sucedido. 

É também fulcral tentar analisar quais as pessoas que aderiram as nossas acções com o intuito de 

perceber se se encontravam dentro do público-alvo definido, para ser possível avaliar se foram 

cumpridos os objectivos. 
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7) Balanço das Parcerias criadas 

Outro dos grandes objectivos deste plano é conseguir estabelecer parcerias mutuamente benéficas 

tanto com canais de distribuição como com meios de comunicação social. Neste sentido numa fase 

de avaliação é necessário analisar se essas parcerias foram conseguidas, se conseguimos 

desenvolver promoções, entre outras parcerias que tenham surgido pertinentemente ao logo do ano 

com os canais de distribuição.  

Relativamente aos meios de comunicação social, é importante avaliar se conseguimos incluir a 

Regina nos programas de televisão e rádio definidos, bem como nas telenovelas.   
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Viabilidade da Proposta 

O Plano de Comunicação apresentado surge com o intuito de consolidar a marca e desenvolver a 

sua comunicação. 

Nesse sentido, a linha estratégica adoptada no delineamento do plano responde, à necessidade de 

relembrar a marca Regina, bem como à necessidade de informar e consolidar a posição actual na 

faixa etária dos adultos, sendo estes os que apresentaram um maior contacto com a marca na época 

do seu auge e correspondem aos maiores consumidores de chocolate em Portugal. 

Toda a orientação do plano pretende responder às necessidades dos diferentes públicos 

considerados e de acordo com os objectivos comunicacionais traçados para cada um deles, tendo 

sempre como pano de fundo os valores da marca, tradição, qualidade e inovação, conduzindo à 

criação de uma boa relação entre a Regina e os seus públicos, bem como à criação de uma boa 

imagem e reputação da mesma. Para mais, a estratégia definida assenta em tácticas diversificadas 

que contribuem para atingir cada eixo delineado e desta forma alcançar a meta e os objectivos 

pretendidos, e consequentemente o sucesso do plano. 

Também as parcerias propostas constituem parte integrante do plano, pois estas irão servir de 

intermediário entre o público e a Regina, pelo que se pode aferir a viabilidade das mesmas. 

Também a este nível, e pelos aspectos enumerados, as tácticas correspondem a uma resposta viável 

à situação proposta, pelo que os previsíveis resultados positivos das mesmas remetem para que os 

objectivos propostos sejam atingidos. 
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Gráfico 2 – Consumo de chocolate por regiões:  

 

 

Gráfico 3 – Consumo de chocolate por Sexo  

 

Gráfico 4- Consumo de chocolate por Classe  
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Gráfico 4- Consumo de chocolate por Profissão 

 

 

 

 

Gráfico 5- Consumo de chocolate por grau de actividade 
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