
Plano de Comunicação



Enquadramento

Humanização do animal de estimação

Considerado um membro da família

Acompanhamento atento à sua saúde

Consciência - causa efeito saúde-alimentação

A alimentação representa 60% do orçamento 
total  anual gasto com o animal de estimação



A marca NutriBio

Nutrição Animal 
Adaptada

Relação 
emocional

Conceito 
inovador e 

diferenciador

Sustentabilidade 
Ambiental



Visão

Alimentação variada 

Adaptada à fisionomia do cão

Ecologicamente responsável e 
sustentável

Ingrediente certo na época certa



Missão 

“… bem-estar físico do cão é proporcional à qualidade da sua 
alimentação“.

Proporcionar uma alimentação adaptada 
para cães, assente em valores 
ambientais, produzida de forma biológica 
e sustentável como uma filosofia de 
acompanhamento do cão para a vida, 
desde o primeiro dia.



Valores

Respeito pela Natureza e seu ciclo
produtivo

Relação de próxima com os donos 
dos cães, assente em valores 
universais partilhados por ambos

Transparência 

Espirito de compromisso



Logotipo

A Natureza segue o seu  rumo…



Imagem da Marca

A Natureza segue o seu  rumo…



Embalagem



Estrutura Organizacional

Estrutura física
Marketing e Vendas

Financeiro 

Investigação e Desenvolvimento

Subcontratação e outsourcing 
Recursos Humanos

Distribuição e Logística 

Processo de Fabrico 



Orgranigrama



Análise Pest(e)
Fatores políticos

Situação política de alguma estabilidade

Robustez económica, saída do procedimento por défice 
excessivo

Preocupação e legislação sobre o que produzimos, 
consumimos, reciclamos e recursos naturais

Aumento das exportações

Políticas de incentivo (Start-up)

Sistema penalizador para as empresas (impostos)



Análise Pest(e)
Fatores económicos

Decréscimo da taxa de desemprego

Melhoria do poder de compra

Défice estabilizado

Avaliações favoráveis rating financeiro



Análise Pest(e)
Fatores sociais

Ambiente de paz social segurança

Recetividade, acolhimento, turismo, 
cultura, bem estar físico e mental

Consciencialização para protecção
ambiental e direitos dos animais



Análise Pest(e)
Fatores tecnológicos

Facilidade no acesso à informação

Forte % de penetração/utilização da 
internet e novas tecnologias de 
informação

Cerca de 68% da população utiliza 
smartphones numa base regular*
* In Grupo Marktest e outras fontes por ele citadas    



Análise Pest(e)
Fatores ecológicos

Promoção e aumento do turismo implica 
uma preocupação e manutenção 
constante dos recursos naturais em todas 
as suas vertentes.

Biodiversidade

Recilagem

Sustentabilidade 

Produtos naturais/nacionais



Público alvo

Donos de cães, (necessidade de comprar alimento para o seu pet e que 
entendem que o bem-estar e a saúde do seu pet é proporcional à 
qualidade da sua alimentação)

Género, Mulher e/ou Homem, 

Vive em zonas edificadas, citadinas/urbanas (centros urbanos Lisboa, 
Porto e região Algarve)

Classe média-alta e alta (disponibilidade financeira - Acompanhamento 
tendência Trading Up)

Geração Y - Millennial, idade compreendida entre os 18 anos e os 42 anos

Similaridade e partilha de interesses (bem-estar sociedade, respeito pelo 
ambiente)

Gosto por produtos de luxo (Inovadores, Satisfeitos, Realizadores -
Segmentação VALS)

Utilizador de plataformas digitais, compras online, redes sociais.  



Comportamento do consumidor



Mercado

PET
FOOD

9% últimos 4 anos

2.600.000 cães 

70%  ração seca

60% orçamento alimentação

91% (vacinação) > visitas ao veterinário

Escolha da ração por recomendação KOL’s, Pet Shops

Sensibilidade para a saúde do Pet



Direcção do mercado

…atratividade  e potencial de mercado  
para segmentos em crescimento; 

procura de alimento saudável, natural, 
orgânico e gourmet.



•Redes Sociais

•Pet Shop

•Pet shop

•Loja Online e Parceiros

•Clinicas e Hosp. Veterinários

•Grain free

•Natural

•Online Institucional

•Clinicas e Hosp.Veterinários

•Redes Sociais

•PdV Pet Shop/ Tv

•Retalho – Alimentar

•Loja Online/Pet shop  

•Clinicas e Hosp. Veterinários

•Tradicional/ Veterinária

•Online Institucional

•Redes Sociais

•PdV - Pet Shop

•Retalho - Alimentar

•Loja Online

•Tradicional

• PdV Canal Próprio

• Retalho - Alimentar

• Lojas próprias

• Tradicional

Grupo Nestlé

FRISKIES

PURINA

Grupo Mars

PEDIGREE

ROYAL CANIN

Linha própria

PINGO DOCE
CONTINENTE

Alternativa 
Conceito

NATUREA

Concorrência



Forças

Alinhamento MAM 2020

Promoção  e desenvolvimento de 
economias locais

Produto inovador diferenciador  e 
nacional

Estrutura  empresa flexível, constante 
inovação de competências

Fraquezas

Ausência linha produto para Gato

Necessidade de recorrer a financiamento

Estrutura com pouca experiência neste 
mercado

Impacto financeiro da logística que 
suporta a operação

Oportunidades

Aumento população canina

Comportamento em relação ao Pet

Aumento na procura de alimentação de 
qualidade e inovadora

60% do orçamento anual - alimentação

Evolução - outros segmentos – Cat food

Ameaças

Aproximação de conceitos por parte de 
outros players

Mercado dominado por dois grupos

Resistência à entrada de novas marcas

Variação do custo das matérias-primas –
p.e Cavala



Posicionamento



Posicionamento

Para si que é dono de um cão, e que tem por hábito 
comprar ração seca para o alimentar, encontra  na 
NutriBio uma ração desenvolvida e totalmente 
adaptada às reais necessidades do seu cão. 

A ração NutriBio é isenta de cereais, constituída 100% 
por carne, peixe e outros  ingredientes nacionais de 
qualidade e sempre frescos, uma vez que respeitamos 
a sua sazonalidade. 

Desta forma apresentamos-lhe uma ração com 4 
diferentes paladares para as 4 estações do ano! 



Testemunho – Suporte emocional



Objetivos Desenvolvimento da Comunicação

Público 
alvo

Pontos de 
contacto

Awarness

Millennials Geração Y
Poder de compra
Cão membro da família
Lifestyle, trendy
Sensibilidade ambiental

Utilizador de novas tecnologias
Comprador via online
Consultas veterinário base regular
Eventos culturais, atividades ar livre
Comércio local

Social Media
Site e loja online 
Aconselhamento alimentação – VET
Jardins, parques zonas passeio
NutriBio Van, acções proximidade  



Canal Meio Veículo Acção/campanha
Objetivos de 

Comunicação

Periodicidade com data 

de inicio Jan. 2018

Orçamento 

projetado

Digital Internet
Site Institucional 

NutriBio

Manutenção da imagem 

da marca toda a 

informação up to date

Estabilidade, coerência 

e confiabilidade.
Monitorização Constante 24H

Digital Internet Loja/App NutriBio

Fazer com que 

experiência de compra 

seja positiva em todos 

os passos e pontos de 

contacto com a marca 

Segurança, 

transparência 
Monitorização Constante 24H

Digital Internet
Site Institucional 

NutriBio
e-mail marketing

Follow-up e awarness, 

estimular a compra ou 

recompra de produtos

Semanal a mensal de acordo 

com perfil de compra 

Digital Internet

Redes Sociais, 

Facebook, 

Twitter,Instagram, 

Youtube…

Lançamento de 

produtos concursos 

passatempos e sorteios 

Awarness Monitorização Constante 24H

Digital Internet Blogs, Vlogs

Quando do lançamento 

de um produto novo, dar 

a oportunidade de 

experimentar a  

bloggers e vloggers no 

sentido de expressarem 

a sua opinião

Transparência e isenção 

da marca face a quem a 

utiliza

Monitorização Constante 24H

Promocional Interno (staff)
Parques e Jardins da 

Cidade

"Nova estação, novos 

sabores"

Contacto directo, B2C, 

relacionamento
4 vezes ao ano

Promocional Interno (staff)
Parques e Jardins da 

Cidade
Evento expontâneo

Sampling, 

relacionamento 

Marketing direto

Regular

Promocional Interno (staff)
Festivais de Música e 

eventos  Culturais

Presença regular, 

awarness

Reforço de awarness 

junto do  nosso público 

alvo/segmento

Regular

Promocional Interno (staff) Roulote/esplanada
 Charme, 

encantamentos

Envolvência emocional 

do cliente com a marca
Regular

Promocional
Flyers, catálogos, 

amostras

Equipa de 

Vendas/canal VET e 

Hospitalar

Promoção de linha de 

produtos, entrega 

amostras, 

esclarecimento follow-

up, relacionamento.

Credibilidade no 

produto/marca, criação 

de relacionamento

Semanal/mensal de acordo 

com perfil de cliente

Promocional Feiras/Congressos
Congressos médico-

veterinários

Acompanhamento de 

médicos veterinários, 

apoios à investigação, 

KOL's

Credibilidade da marca 

junto da comunidade 

científica

2 congressos em Portugal a 

realizar em Fevereiro e Maio

15 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

Estratégia e campanhas de Comunicação NutriBio

13 000,00 €



Produto

Necessidade

Origem

Frescura

Diversidade



Origem

Ausência de cereais nas rações NutriBio

Carnivoro
Sistema digestivo curto e altamente ácido
Preparado para digestão de carne e não cereais



Diversidade e Frescura



Diversidade e Frescura - Diferenciação

Fonte: Oceanário de Lisboa



Diversidade e Frescura - Diferenciação

0 20 40 60 80 100

Gordura total (g)

Ácidos gordos saturados (g)

Proteína (g)

Sódio (mg)

Vitamina D (ng)

Vitamina B12 (ng)

Cálcio (mg)

Riboflavina (mg)

Niacina (mg)

Vitamina B6 (mg)

Folatos (ng)

Ferro (mg)

Salmão cru

Cavala crua 202 Kcal

262 Kcal



Necessidade

Outono PrimaveraInverno Verão



Linha de Produtos

4 Linhas de Produtos
4 Estágios da vida do cão

Júnior
Adulto
Sénior 
Sénior +

Embalagens de 3Kg e 12 Kg

Fabrico da embalagem papel 
reciclado 

4
ESTAÇÕES



Preço

Qualidade 

P
re

ço



Canais de Distribuição

Direto 

Especializado



Loja Online



Loja Online



Twiter



Instagram



Facebook



Timetable

Timeline 2018
Estratégia/campanha de comunicação Outubro Novembro Janeiro

Promoção NutriBio canal indireto (Vet e Hospitalar)
Ativação site institucional NutriBio

Ativação loja online e App NutriBio

Ativação e Teasers nas redes sociais 

Lançamento da marca -  Evento oficial

Ativação da marca em todos os canais

2017
Dezembro



Orçamento de Comunicação

Canal Meio Veículo Acção/campanha
Objetivos de 

Comunicação

Periodicidade com data 

de inicio Jan. 2018

Orçamento 

projetado

Digital Internet
Site Institucional 

NutriBio

Manutenção da imagem 

da marca toda a 

informação up to date

Estabilidade, coerência 

e confiabilidade.
Monitorização Constante 24H

Digital Internet Loja/App NutriBio

Fazer com que 

experiência de compra 

seja positiva em todos 

os passos e pontos de 

contacto com a marca 

Segurança, 

transparência 
Monitorização Constante 24H

Digital Internet
Site Institucional 

NutriBio
e-mail marketing

Follow-up e awarness, 

estimular a compra ou 

recompra de produtos

Semanal a mensal de acordo 

com perfil de compra 

Digital Internet

Redes Sociais, 

Facebook, 

Twitter,Instagram, 

Youtube…

Lançamento de 

produtos concursos 

passatempos e sorteios 

Awarness Monitorização Constante 24H

Digital Internet Blogs, Vlogs

Quando do lançamento 

de um produto novo, dar 

a oportunidade de 

experimentar a  

bloggers e vloggers no 

sentido de expressarem 

a sua opinião

Transparência e isenção 

da marca face a quem a 

utiliza

Monitorização Constante 24H

Promocional Interno (staff)
Parques e Jardins da 

Cidade

"Nova estação, novos 

sabores"

Contacto directo, B2C, 

relacionamento
4 vezes ao ano

Promocional Interno (staff)
Parques e Jardins da 

Cidade
Evento expontâneo

Sampling, 

relacionamento 

Marketing direto

Regular

Promocional Interno (staff)
Festivais de Música e 

eventos  Culturais

Presença regular, 

awarness

Reforço de awarness 

junto do  nosso público 

alvo/segmento

Regular

Promocional Interno (staff) Roulote/esplanada
 Charme, 

encantamentos

Envolvência emocional 

do cliente com a marca
Regular

Promocional
Flyers, catálogos, 

amostras

Equipa de 

Vendas/canal VET e 

Hospitalar

Promoção de linha de 

produtos, entrega 

amostras, 

esclarecimento follow-

up, relacionamento.

Credibilidade no 

produto/marca, criação 

de relacionamento

Semanal/mensal de acordo 

com perfil de cliente

Promocional Feiras/Congressos
Congressos médico-

veterinários

Acompanhamento de 

médicos veterinários, 

apoios à investigação, 

KOL's

Credibilidade da marca 

junto da comunidade 

científica

2 congressos em Portugal a 

realizar em Fevereiro e Maio

15 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

Estratégia e campanhas de Comunicação NutriBio

13 000,00 €



Obrigado pela sua atenção


