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RESUMO 

 

A Epifania Natural surge do anseio de desenvolver uma marca de cosméticos e bem-estar, que 

acompanhe as tendências do mercado, indo ao encontro de práticas mais saudáveis e 

sustentáveis. Dessa forma, encontrou-se a necessidade da elaboração de um plano de 

comunicação integrada com foco na construção da marca (desenvolvimento do negócio) e na 

criação de uma estratégia de comunicação para o seu lançamento. Por meio deste projeto, 

objetiva-se encontrar soluções para que a marca seja reconhecida e tenha uma comunicação 

eficiente, um bom relacionamento com os seus públicos e construa sua reputação pautada por 

seus valores. Dessa forma, para desenvolver um plano de comunicação integrada, o primeiro 

passo foi realizar o desenvolvimento da marca Epifania Natural, através de pesquisas 

exploratórias e descritivas, de natureza qualitativa e quantitativa, que visavam conhecer o 

segmento de cosméticos naturais e seus públicos. A partir daí, foi possível delinear os passos 

iniciais de construção da marca que, em última instância, envolve o desenvolvimento de um 

negócio. Com a concepção da marca definida, partimos para o desenvolvimento do plano de 

comunicação da Epifania Natural, com foco na divulgação da marca. Sob essa perspectiva 

foram traçadas as ações estratégicas para o lançamento da Epifania Natural nas mídias digitais, 

entendendo que a melhor forma de alavancar a marca no cenário em que ela se encontra parte 

da integração da comunicação e da interação com os públicos em diferentes plataformas 

digitais. A partir dessas ações foi possível perceber a importância da comunicação como um 

elemento estratégico fundamental para a construção da marca e para torna.  

 

 

Palavras-chave: Plano de comunicação. Estratégia de comunicação. Comunicação Integrada. 

Construção de marca. Design Thinking. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. TEMA E PROPOSTA DE TRABALHO 

 

O reconhecimento do mercado de cosméticos naturais no mundo está crescendo em 

razão da busca por produtos mais sustentáveis. Segundo a ABIHPEC e o SEBRAE (2019/2020) 

o cenário manifesta um aumento significativo na busca por produtos de origem natural, no qual 

“41 % dos brasileiros têm interesse em maior variedade de produtos naturais de beleza e 

cuidados pessoais com ingredientes de origem natural”. Nesse mesmo sentido, a pesquisa 

aponta que “75% dos millennials buscam por produtos naturais de Higiene Pessoal, Perfumaria 

e Cosmético (HPPC) com preocupação sustentável". Essa nova geração de consumidores, 

demanda negócios que supram os seus anseios por produtos nivelados às suas necessidades e 

seus valores.   

Da mesma forma uma recente pesquisa feita pela Accenture1, e comentada no jornal 

Folha de S. Paulo em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), um novo 

direcionamento de mercado está ganhando força. Tendo em vista o isolamento social, as lojas 

online estão em evidência, tendo o segmento um aumento significativo. Ainda como 

desdobramento desse quadro, a reportagem da Folha de S. Paulo (2020) aponta que os 

indivíduos estão mais preocupados em cuidar da saúde física, mental e do bem-estar, sendo o 

setor de higiene um dos que mais cresceu desde o início da quarentena. A reportagem revela, 

também, que houve um aumento da busca por produtos naturais e artesanais, demandas que já 

existiam antes da pandemia, todavia, acentuaram-se em 2020. Segundo a Folha de S. Paulo 

(2020), "45% da população diz estar fazendo escolhas mais sustentáveis em suas compras, 

prevendo continuar a fazer isso após a crise de saúde pública.”.  

Em meio a tantas mudanças nos padrões de consumo, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) também se encontram em movimento, levando a sociedade a transferir 

suas relações e interações sociais para as redes sociais digitais. Com isso, vemos hoje o que 

Jenkins (2009) dizia ser a “mudança na forma como a cultura é produzida e consumida, uma 

maneira diferente de organizar e dispersar o conteúdo de mídia em plataformas de mídia”.  

 
1 Pesquisa Accenture apud: DIGITALIZAÇÃO, consumo consciente e a reputação das empresas, Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 2 de jul. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-

mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
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Ainda em consonância com a reportagem da Folha de S. Paulo (2020) dados das 

pesquisas feitas pela ACIL (Associação Comercial Industrial e Agrícola do Leme) 2 mostram 

esse adentramento nas redes sociais com a pandemia do coronavírus, expondo que “40% das 

pessoas estão fazendo mais compras online durante o COVID-19" e “40% pretendem fazer mais 

compras online no pós COVID-19”. 

As mudanças geradas na sociedade pedem o desenvolvimento de marcas que estejam 

dispostas a debruçar-se sobre as necessidades e os desejos dos clientes, propondo-se a fornecer 

soluções inovadoras e eficientes de forma criativa. Nesse sentido, surgem oportunidades para 

empresas que abraçam o consumo consciente e buscam, em seus processos, a oferta de produtos 

ecologicamente sustentáveis, e ao mesmo tempo saibam e tenham a preocupação de comunicar-

se com o público de forma humanizada, transparente e dinâmica. 

No entanto, não basta que a empresa se dedique a esse desenvolvimento sustentável na 

sua cadeia de produção, é necessária que ela comunique a seus clientes a adoção de tais 

procedimentos. Nessa conjuntura, uma comunicação com estratégias bem elaboradas se torna 

um agente potencializador para que a marca interaja e converse com os seus públicos, em sua 

própria linguagem e em canais distintos, oferecendo uma para a marca reconhecimento, 

relacionamento e conversão. A comunicação integrada é capaz de oferecer uma análise das 

melhores práticas para integrar os canais de comunicação, intencionando sempre prover junto 

ao público uma experiência positiva independente do meio.  

Margarida Kunsch, participa nesse sentido apontando a importância do planejamento de 

comunicação para organizações, tendo em vista que o mesmo “permite um redimensionamento 

contínuo de suas ações presentes e futuras''. Ele também possibilita conduzir os esforços para 

objetivos preestabelecidos, por meio de uma estratégia adequada e uma aplicação racional dos 

recursos disponíveis.” (KUNSCH, 2003, p.216). 

 Em face do contexto apresentado, obtém-se a seguinte pergunta: Como elaborar uma 

estratégia de comunicação integrada para o lançamento da marca Epifania Natural, construída 

através de uma abordagem de interação, tendo o ser humano como foco, a fim de solucionar os 

desejos e as necessidades dos consumidores que buscam consumir produtos sustentáveis? Para 

responder a essa pergunta, desenvolvemos os seguintes objetivos do negócio. 

 
2 Pesquisa ACIL apud:  DIGITALIZAÇÃO, consumo consciente e a reputação das empresas, Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 2 de jul. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-

mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml


12 

 

 

 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral desenvolver um plano de comunicação 

integrada que abarque o desenvolvimento da marca Epifania Natural e uma estratégia de 

comunicação para o seu lançamento.  

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➔ Explorar através do Design Thinking a desejabilidade, a viabilidade e a praticabilidade. 

Desenvolvendo, dessa forma, todas as diretrizes da construção de marca.  

➔ Verificar quais são as principais marcas de cosméticos naturais do mercado local, 

realizando um diagnóstico da comunicação desenvolvida por essas. 

➔ Identificar o perfil dos clientes, mediante a pesquisa de mercado e a análise dos 

concorrentes. 

➔ Definir o público-alvo de interesse.  

➔ Desenvolver a marca Epifania Natural, estabelecendo o seu propósito e construindo o 

seu posicionamento.  

➔ Planejar ações de lançamento conjuntas em diferentes telas que promovam interações 

entre a empresa e seus públicos, impulsionando a identidade e conhecimento da marca 

Epifania Natural. 

➔ Compreender como uma estratégia de comunicação para o lançamento da marca é 

fundamental para o seu sucesso.  

1.3. JUSTIFICATIVA DO PLANEJAMENTO  

 

Reconhecendo a comunicação como “processo de construção e disputa de sentido” 

(BALDISSERA, 2004), o desenvolvimento de uma comunicação integrada e transparente se 

faz necessária para que a marca construa sua imagem condizente com seus valores e objetivos.   

Uma comunicação integrada no momento atual, em que “a sociedade em rede é a 

sociedade na qual vivemos.” (Castells, 2004, p. 287) surge como uma estratégia que gera valor, 

reconhecimento e consistência à marca, inferindo que todos os meios de comunicação devem 

transmitir uma mensagem que aponte para uma identidade/imagem unificada da marca. Nesse 
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aspecto, o conceito de “Storytelling Transmídia”, desenvolvido por Jenkins (2009), parece-nos 

ser interessante, tendo em vista as distintas necessidades comunicacionais da marca em 

diferentes frentes. Portanto, a possibilidade de criar histórias que interligam diversos canais, 

focando não só na venda e nos produtos, mas sim na essência por trás deles e nos benefícios 

que podem trazer para a vida das pessoas, pareceu-nos ser um foco importante das estratégias 

de comunicação a serem desenvolvidas neste trabalho. 

Ao nos lançarmos ao desafio de desenvolvimento de uma marca, associada às suas 

estratégias de comunicação tivemos a oportunidade de trabalhar com conceitos fundamentais 

da comunicação estratégica e das Relações Públicas, bem como avançar em perspectivas que 

tomam as contribuições do design, em especial as estratégias do Design Thinking, para atuar 

em novas dinâmicas de mercado onde a ciclicidade (iteração) guia todo o processo. Além disso, 

acreditamos que a dinâmica do Design Thinking, através de uma perspectiva que nos leva a 

olhar, desde o início, para as necessidades e os desejos dos usuários, aproxima-nos de um ideal 

de organização que tem no relacionamento com seus públicos sua principal força. Assim, 

acreditamos que as informações e os conceitos apresentados podem contribuir com outras 

perspectivas para o planejamento e o desenvolvimento de negócios, visto que tem o potencial 

de inspirar empresas, em diversos segmentos, a respaldar seus processos a partir do 

planejamento estratégico de comunicação integrada, com foco no usuário, de modo 

transparente, humanizado e interativo.  

Somando a isso, ressaltamos nosso desejo de desenvolver um negócio frente a uma 

oportunidade de mercado e associada às nossas afinidades e interesse, no âmbito dos cosméticos 

e bem-estar, pelo mote holístico, terapêutico e sustentável. Tendo isso em vista o nascimento 

da Epifania Natural, surge da necessidade criar estratégias que desenhem os valores da marca, 

delimitando seu posicionamento, comunicando com os públicos o seu propósito, respaldando o 

relacionamento de forma próxima, constante e contínua. E, por consequência, gerando o 

crescimento da marca e o seu reconhecimento no mercado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. COMUNICAÇÃO EM AMBIENTES DIGITAIS 

 

Segundo Thayer (1976), a comunicação é uma atividade intrínseca ao ser humano, que 

os torna seres sociais ligados por redes de comunicação complexas. Se entendermos a 

comunicação como um processo de interação entre o emissor e receptor, existe sempre troca de 

informações e influência. Pensando na comunicação, em um contexto atual, com os avanços 

tecnológicos e a ampliação das mediações, torna-se bastante perceptível a sua dinâmica, fluidez 

e suscetibilidade a transformações e constantes atualizações. Margarida Kunsch (2020, p.90), 

precursora nos estudos sobre Relações Públicas e Comunicação Organizacional no Brasil, nos 

diz que “a comunicação precisa ser considerada como processo social básico e como um 

fenômeno, e não apenas como transmissão de informações”. O pesquisador Castells (2009, 

p.87) um dos estudiosos da “sociedade em rede” define a comunicação do seguinte modo:  

Comunicar é compartilhar significados mediante o intercâmbio de informação. O 

processo de comunicação se define pela tecnologia da comunicação, as características 

dos emissores dos receptores da informação, códigos culturais de referência e seus 

protocolos de comunicação e o alcance do processo.  

Por esse ângulo, o clássico processo comunicacional descrito por Harold Lasswell 

(1971) em que “a comunicação acontece entre um emissor - o que emite algo uma mensagem 

ou recado - e um receptor - o que recebe decodifica a mensagem.”, já não nos parece suficiente 

para compreender todas as dimensões da comunicação. Os estudos que sucederam as 

investigações iniciais em torno da comunicação de massa, em especial os estudos de recepção, 

a partir da década de 80, trazem uma mudança no tratamento da recepção. Para além do 

determinismo entre emissor e receptor e da relação de poder aí colocada, o espaço da recepção 

passa a ser visto também como um espaço de produção, não só de consumo de produtos 

massificados.  

O emissor não emite mais mensagens, mas constrói um sistema com rotas de 

navegação e conexões. A mensagem passa a ser um programa interativo que se define 

pela maneira como é consultado, de modo que a mensagem se modifica na medida em 

que atende às solicitações daquele que manipula o programa. Essas manipulações se 

processam por meio de uma tela interativa ou interface que são um lugar e meio para 

o diálogo (SANTAELLA, 2004, p.163). 

 

Essa concepção vai ao encontro a Galindo (2012, p. 12) que atesta 
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  (...) a nova ambiência do emissor/anunciante conta com o crescente aporte 

tecnológico [...] e com a efetiva participação do consumidor, uma vez que o acesso às 

novas tecnologias de comunicação, ou de relacionamento, possibilita um feedback 

constante entre os atores sociais (...).  

O conceito de “Modernidade Líquida”, apresentado por Zygmunt Bauman (2001), 

aborda como todas as interações na atualidade são incertas e inquietas, a vinda da internet e 

seus avanços trouxeram consigo mudanças estruturais nas nossas relações. Consequentemente, 

a maneira de a sociedade se comunicar passou por transformações, assim como o modo no qual 

vemos os produtos, portanto, aspectos mais abstratos e simbólicos, relativos à experiência 

ganharam mais importância na hora de escolhermos as marcas. Diante disso, a necessidade de 

se pensar e planejar estrategicamente a comunicação torna-se fundamental para o 

desenvolvimento de marcas, serviços e produtos, nos ambientes digitais. 

A internet e suas redes de comunicação digital oferecem uma nova forma de se 

comunicar, muito mais ampla e ativa. “As redes interativas de computadores estão crescendo 

exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, moldando a vida e, ao 

mesmo tempo, sendo moldadas por ela”, afirma Castells (2007, p. 40). 

Sob esse prisma, as mídias digitais, entendidas como canais de comunicação passam a 

ser, cada vez mais, um espaço de relacionamento e interações e não meramente um canal de 

venda e/ou propaganda, pois como discorre Bueno (2015, p.130) “o objetivo não é apenas 

‘empurrar informações’, mas estar disposto a dialogar com os usuários, a partir de pautas e 

agendas por eles definidas de tal modo que a perspectiva vertical e unilateral (...) é superada.”. 

O autor ainda reforça a ideia, dizendo:  

Se as organizações desejam, de maneira autêntica, utilizar as mídias sociais como 

espaço de relacionamento, não podem priorizá-las como canal de vendas e 

propaganda, mas contemplá-las como uma oportunidade única e formidável para 

interagir como os seus públicos estratégicos, avaliar a percepção deles em relação às 

marcas, aprender (e se possível atender) às suas demandas e expectativas. (BUENO, 

2015, p. 130) 

À luz dessas questões, a exposição da marca fica mais pública e o processo de troca 

permanente e participativo. Nesse sentido, há uma demanda maior de interação tanto para as 

marcas como também para consumidores. 

Há de se levar em conta a participação dos consumidores ou usuários como 

multiplicadores dos processos comunicacionais positivos. Nesse quadro, o 

consumidor não pode ser encarado apenas como um componente ocasional da 

promoção. A construção e a definição da imagem por meio de uma narrativa, ou 

storytelling, consistente deve ser centrada nas necessidades e interesses dos 

consumidores ou público-alvo, de forma a se aproximar das expectativas, e a aumentar 

a competitividade e visibilidade da marca. (FAUSTINO; REBELO e SOUZA, 2020 

p.328) 
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Sob essa perspectiva, as mídias digitais passam a ser vistas como um canal essencial 

para o desenrolar da comunicação, atuando de forma importante na troca de conteúdos e 

experiências entre marcas e consumidores. “Através delas exponencia a proximidade com o 

cliente/utilizador, viabilizando a partilha de vivências e colaborando para o êxito desta 

ferramenta representativa do mundo digital globalizado.” (FAUSTINO; REBELO e SOUZA, 

2020 p.328). 

As relações que podem ser estabelecidas através de poucos cliques no ambiente digital, 

alinhadas a um bom planejamento da comunicação podem trazer resultados muito favoráveis 

às organizações, como Wilson Bueno (2009) pontua:  

As fronteiras das empresas se expandiram e sua interação com o mercado e a 

sociedade ocorre, hoje, de forma vertiginosa e surpreendente. Em certo sentido, pode 

ser mais fácil (e mais cômodo) comunicar-se com um cliente que está a milhares de 

quilômetros de distância do que bater um papo com o vizinho que mora ao lado. A 

comunicação online rompe com a barreira de tempo e espaço e instaura uma nova 

ordem. É importante perceber que ela não altera apenas o ritmo dos relacionamentos, 

mas cria espaços de convivência, redimensiona hábitos de consumo e circulação de 

informações, e, sobretudo, potencializa, para as empresas, oportunidades inéditas de 

negócios.  (BUENO, 2009, p. 79) 

As formas fluidas e participativas que vemos florescer na internet dão origem a estudos, 

no campo da comunicação e em áreas correlatas, que buscam compreender as novas dinâmicas 

de produção de conteúdos. Conforme Jenkins; Ford; Green (2014) os papéis mudaram, e as 

lógicas também foram alteradas, para eles as empresas que irão prosperar futuramente serão 

aquelas que irão despender tempo para ouvir as suas audiências, denotando o seu cuidado com 

elas e a atenção aos seus desejos e necessidades, da mesma forma que dedicam atenção aos 

objetivos da sua própria organização. 

2.2. COMUNICAÇÃO EM FLUXO E TRANSMIDIÁTICA 

 

Mantovani e Moura (2017), corroboram para nossa reflexão ao discorrerem sobre a 

comunicação organizacional feita por meio das mídias móveis, discutindo as possibilidades e 

os desafios das interações entre as organizações e seus públicos de interesse, em especial os 

clientes finais, diante da diversidade de mídias e mediações. Segundo as autoras, a presença e 

o uso quase constantes das mídias digitais acabam por demandar da comunicação 

organizacional a proposição de novas estratégias de abordagem e relacionamento com os 

públicos de interesse. Neste sentido, afirmam que: 
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As mídias móveis – especialmente os smartphones – apresentam um conjunto de 

características intrínsecas que os tornam interessantes para as ações de marketing: a 

portabilidade, a multifuncionalidade, a conectividade e o uso individualizado. Tais 

elementos, de maneira combinada, geram oportunidades para compra e venda, bem 

como para criação de um canal de interação entre consumidores e marcas. 

(MANTOVANI & MOURA, 2017, p.54) 

 Por conseguinte, essa proximidade com o público-consumidor-usuário viabilizada pela 

presença de dispositivos de comunicação móvel, em especial os smartphones, viabiliza para a 

marca estabelecer uma relação mais próxima e constante.  

A comunicação estratégica no âmbito das mídias móveis vai muito além do 

desenvolvimento de campanhas, mas se refere à consolidação da presença da 

organização no ambiente móvel. Para tanto, várias ações, desde a criação de um 

aplicativo ou site responsivo até a adoção de nova postura (dialógica) em relação ao 

consumidor/cliente, representam passos importantes. (MANTOVANI & MOURA, 

2017, p.60) 

Além disso, é importante destacar que a comunicação estratégica em mídias móveis 

possibilita que certo anúncio ou campanha seja “re-transmitido” pelo consumidor à sua rede de 

contatos. Nomeado de marketing viral ou buzz marketing, o “boca a boca”, via tecnologias de 

informação e comunicação, ganha nova dimensão. (Mantovani e Moura, 2017).  

Neste aspecto, a propagação de uma marca é construída de modo participativo, assim 

como sugere Henry Jenkins (2014), por meio das interações dos usuários de modo voluntárias 

a imagem da marca é construída, portanto, 

Ao mesmo tempo em que a presença das organizações nesses circuitos permite obter 

informações preciosas em relação a comportamentos, hábitos e preferências do 

consumidor, elas também se expõem e é alvo de críticas e cobranças dos consumidores 

quando estes não se sentem satisfeitos com os serviços/produtos 

oferecidos/adquiridos.” (Mantovani e Moura, 2017, p.63) 

Na tentativa de estabelecer uma comunicação com os públicos, faz-se necessário situar-

se nas mídias digitais, onde ele se encontra. Contudo, mais do que estar presente na internet 

somente pela mídia interativa, é importante fazer parte da mídia participativa, adentrando no 

que Henry Jenkins chama de “cultura da convergência”.  O pesquisador descreve que, neste 

novo cenário, existe uma mudança de pensamento, 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são 

ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 

ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 

lealdade a redes ou os meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram 

indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o 

trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos 

consumidores são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 2009, p. 45). 
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Perante essa perspectiva, para saciar os desejos dessa nova comunidade, torna-se 

necessário pensar em comunicação num aspecto transmídia, ou seja, estando presente em 

diversas telas e se conectando com os públicos em momentos e formas variadas. Para atingir 

essa comunicação, Jenkins (2011) propõe o Storytelling Transmídia, que: 

(...) representa um processo em que elementos integrais de uma ficção são dispersos 

sistematicamente por vários canais de distribuição com o objetivo de criar uma 

experiência de entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada meio dá uma 

contribuição única para o desenrolar da história. 

Isso posto, é essencial refletir sobre as lógicas de produção e circulação dos fluxos de 

conteúdo na mídia para planejar uma estratégia de comunicação integrada, considerando a 

necessidade da marca de se instaurar em meio à cultura da convergência, a fim de se tornar 

parte dessa cultura pautada pela colaboração e participação.   

2.3. COMUNICAÇÃO INTEGRADA EM CENÁRIOS CONVERGENTES: DA 

DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

No desenvolvimento da comunicação da marca, torna-se essencial pensar a 

comunicação de forma integrada, apoiando-se nos estudos recentes de Kunsch (2020, p.87), é 

preciso considerar “as novas demandas e exigências das quais as organizações vêm enfrentando 

na sociedade contemporânea, que passa por constantes transformações sociais, econômicas e 

políticas”.  

Do mesmo modo, entende-se que é preciso olhar para a comunicação de uma forma 

abrangente, “compreendendo a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a 

comunicação interna e a comunicação administrativa” (Kunsch, 2020, p. 97), a fim de 

desenvolver uma comunicação integrada que una todas estas dimensões de maneira coerente. 

Kunsch (2020) então apresenta a necessidade de uma comunicação, em suas palavras, mais 

“ampla e holística”, uma comunicação que seja inerente à natureza da marca, incluindo todos 

os processos comunicacionais acima indicados.  

Com isso, pretende-se desenvolver uma comunicação que seja de fato eficiente, que se 

faça presente para seus públicos e para a sociedade de forma diversa, mantendo-se “inserida 

nos processos simbólicos e com foco nos significados dos agentes envolvidos, dos 

relacionamentos interpessoais e grupais, valorizando as práticas comunicativas cotidianas e as 

interações nas suas mais diversas formas de manifestação e construção social.” Kunsch (2020, 
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p.90). Para o desenvolvimento dessa comunicação integrada, proposta pela autora, parece 

essencial fazer as seguintes perguntas: 

Como as organizações se manifestam nos seus relacionamentos? Como expressam 

suas mensagens? Qual é a natureza da comunicação administrativa, interna, 

institucional e mercadológica? Quais são os objetivos? Quais são os públicos a serem 

atingidos? Qual é a filosofia que norteia a comunicação? Existe uma política de 

comunicação integrada por parte das organizações? (Kunsch, 2020, pág.97) 

 

Desse modo, vê-se a necessidade de se trabalhar a comunicação com o intuito de integrar 

todas as áreas de forma equilibrada e dinâmica, possibilitando o desenvolvimento da marca e 

de sua comunicação em meio às mudanças provocadas pelo contexto atual.  

Referência nos estudos contemporâneos sobre o contexto, os modelos e as estratégias 

das Relações Públicas, Bianca Dreyer (2017), fala sobre a importância de se pensar a marca a 

partir dos seus diversos pontos de contato com os públicos, abarcando desde os canais de 

comunicação interna até aqueles voltados para divulgação, comercialização e relacionamento. 

Nesse sentido, a autora ressalta a importância de todos os ecossistemas da comunicação, tais 

como o jornalismo on-line, a comunicação digital, as relações públicas, o marketing, a 

publicidade e propaganda, entre outros, estarem associados para dar conta desse planejamento 

em ambiências complexas e integradas. 

 

2.3.1. PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO: INTERAÇÃO E 

VISIBILIDADE COMO ESTRATÉGIA 

 

Neste trabalho, conforme já mencionado, será trabalhada uma visão do planejamento 

estratégico alinhada à noção de comunicação organizacional integrada, definida por Kunsch 

(2003) como algo que compreende a comunicação institucional, mercadológica, interna e 

administrativa de uma empresa, com base em objetivos e propósitos específicos. 

Nesse sentido, a área da comunicação deixa de ter uma função meramente tática e 

passa a ser considerada estratégica. [...] Ou seja, deve ajudar as organizações a 

valorizar as pessoas e a cumprir sua missão, atingir seus objetivos globais, contribuir 

na fixação pública dos valores e nas ações para atingir seu ideário no contexto de uma 

visão de mundo, sob a égide de princípios éticos. (KUNSCH, 2016, p. 45) 

Além disso, ao defender a ideia de uma comunicação organizacional integrada, a autora 

propõe abandonar uma perspectiva linear-instrumental, muito comum na década de 1970, para 

pensar a comunicação por um viés mais complexo e abrangente (KUNSCH, 2016, p. 44). Nesse 
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sentido, uma das propostas de Kunsch, é compreender os desafios dessa comunicação e de seus 

atores em todo esse processo. 

A comunicação organizacional em sua completude é um campo muito amplo, 

envolvendo desde a cultura interna da empresa, até a escolha dos canais de contato com os 

públicos. Tomando por base essa amplitude, Kunsch defende que a comunicação 

organizacional possui 4 dimensões: instrumental, humana, cultural e estratégica (KUNSCH, 

2016, p.46). Neste trabalho, portanto, optou-se por abordar a dimensão estratégica, “constituída 

pelos esforços de comunicação planejada para agregar valor à organização, aos negócios e como 

parte integrante de gestão das empresas” (KUNSCH apud LIMA, 2014, p. 112), em sua relação 

com as demais dimensões propostas por Kunsch. 

Na dimensão estratégica, dois enfoques podem ser utilizados, segundo a autora: “uma 

visão mais conservadora e racional, centrada nos resultados” e outra com uma “perspectiva 

mais complexa que leva em conta as incertezas e busca novas alternativas para repensar a 

comunicação estratégica” (KUNSCH, 2016, p. 53). A última parece ser mais adequada para se 

pensar nas dinâmicas contemporâneas em que as marcas, diante de cenários de alta visibilidade 

e fluidez, precisam pensar e incluir esses elementos como estratégicos ao seu planejamento. 

Nessa perspectiva é importante lançar mão de ferramentas e técnicas que possibilitem a 

construção de uma estratégia de comunicação integrada, com o objetivo de gerar 

reconhecimento e, para isso, é necessária a construção de bons relacionamentos com os 

públicos. O relacionamento se caracteriza por ser “o laço dialógico e a interação mútua3, pois 

estabelece um contato mais próximo entre a empresa e seus públicos, possibilitando a 

construção de vínculos afetivos e de confiança entre ambos.” (DREYER, 2017, p. 142).  

 Para a consolidação desse relacionamento é necessário lançar mão dos laços 

associativos4, os constituídos por interações reativas5 e laços multiplexos, aqueles que segundo 

Dreyer (2017) se formam pela mediação de computadores.  O alcance de muitos laços, mesmo 

que associativos, torna-se possível a partir das TICs, que aumentam a densidade da rede de 

relacionamento através do crescimento do número de laços, mesmo que, em um primeiro 

momento, sejam fracos e muitas vezes compostos apenas de interações reativas.   

Desse modo, esses laços podem ser utilizados com uma estratégia potente de 

comunicação e relacionamento quando usados para o aumento do alcance da marca, e a partir 

 
3 Interação que existe diálogo entre as partes, debatendo sobre algo que afeta a ambas.  
4 Laços fortes e consolidados, no qual já existe uma confiança e intimidade. 
5 Interações limitadas a estímulos de resposta preestabelecidos, como enquetes, termômetros, curtidas.  
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disso, gerar a construção de interações mútuas e laços dialógicos, com vistas a promover um 

relacionamento contínuo com os públicos. Assim, as interações reativas atuam como uma forma 

de primeiro contato entre públicos e marcas/organizações, momento em que ainda há pouca 

intimidade para o desenvolvimento de interações mútuas e consolidação de laços dialógicos.  

Em conjunto com a solidificação das interações, faz-se necessário olhar também para a 

visibilidade, aspecto que caminha junto a interação, a partir de uma relação de troca mútua, 

onde os dois se fortalecem. Stasiak (2014, p. 10-11) explica que a visibilidade é: 

O ponto de partida para a troca de informações que colabora para a criação da 

identidade, imagem e reputação em busca da legitimação das organizações. Nesse 

contexto, entendemos que os dispositivos em rede elevaram a obtenção da visibilidade 

a algo mais profundo do que apenas ‘publicizar’.  

Dessa forma, a visibilidade possibilita a melhoria das interações, criando uma situação 

favorável para o primeiro encontro com a marca. Ao mesmo tempo, de acordo Dreyer (2017) a 

“interação pode ser entendida como matéria-prima para uma maior visibilidade”. Recuero 

(2011) corrobora essa perspectiva dizendo que “a interação é a matéria-prima das relações e 

dos laços sociais que acontecem na rede”. Sendo assim, a distribuição das interações pelas mais 

diversas plataformas é uma estratégia que favorece a construção da visibilidade da marca nos 

meios digitais e na mente de seus públicos.  

Contudo, é crucial, ao elaborar uma estratégia de comunicação integrada, atentar-se para 

a interação da marca com seus públicos em consonância com a visibilidade, aspecto intrínseco 

às interações. O desenvolvimento desse aspecto se torna mais coerente ao serem desenvolvidas 

estratégias que aspiram, através de uma comunicação eficiente e coerente, abrir caminhos para 

um bom relacionamento. Diante disso, partimos para a realização do trabalho com a consciência 

de que o desenvolvimento de um plano de comunicação é algo que envolve múltiplas variáveis 

interligadas, formando uma ambiência complexa e dinâmica.  

No entanto, tinha-se um desafio anterior que era desenvolver a marca. Para isso, 

mergulhamos em um processo que tomou por base a metodologia do Business Model Canvas 

BMC (Osterwalder & Pigneur, 2011). Tal escolha se deu em virtude de o BMC ter como base 

elementos estratégicos de comunicação para definição dos negócios. 

Ao tomarmos a definição de comunicação estratégica como um conjunto complexo de 

atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a imagem de 

uma empresa ou entidade (sindicato, órgãos governamentais, ONGs, associações, universidades 

etc.) junto aos seus públicos de interesse (consumidores, empregados, formadores de opinião, 

classe política ou empresarial, acionistas, comunidade acadêmica ou financeira, jornalistas etc.) 
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ou junto à opinião pública (BUENO, 2005), percebemos que a definição se conecta com as 

premissas de desenvolvimento do Canvas, conforme será apresentado a seguir. 

2.4. MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS E O DESIGN THINKING 

 

O método Canvas é uma ferramenta para o desenvolvimento de modelos de negócios, 

podendo ser utilizada na criação ou em reorganização de uma empresa, tendo como objetivo 

criar novas soluções para os problemas e desafios das organizações. O Business Model Canvas, 

traduzido como Modelo de Negócio Canvas, desenvolvido por Alexander Osterwalder e 

Pigneur (2011), ajuda o empreendedor a visualizar melhor as questões estratégicas do seu 

negócio. Logo, o BMC tem como intuito estruturar um modelo inovador de plano de negócios, 

trazendo praticidade e principalmente dinamicidade na análise das organizações. 

 

 

Figura 1Componentes-chave do Modelo de Negócios Canvas. Fonte: Osterwalder & Pigneur (2011) 

 

 

A estrutura do Canvas que iremos trabalhar possui noves aspectos diferentes que são 

explicados e expostos por Dreyer (2017, p.117-119) do seguinte modo:  

A. Segmento de Clientes: se preocupa com a delimitar qual a marca quer alcançar;  

B. Proposta de Valor: se responsabiliza pela experiência a ser oferecida pela marca através 

de seus serviços e produtos;  
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C. Canais: diz sobre a comunicação da marca, pensando sobre os meios utilizados para 

falar com os públicos;  

D. Relacionamento com o Cliente: se compromete com a relação estabelecida com os 

públicos e suas motivações;  

E. Fontes de Receita: retrata o dinheiro que a marca movimenta com cada um dos públicos;  

F. Recursos principais: fala sobre os principais recursos da marca, aqueles que possibilitam 

que a marca crie e oferte sua proposta de valor;  

G. Atividades-Chave: discorre sobre as atividades mais importantes da marca, as que se 

constituem essências para o desenvolvimento desta;  

H. Parcerias Principais: discorre sobre os fornecedores utilizados e os parceiros da marca; 

Estrutura de Custo: descreve todos os custos incluídos na realização do modelo de 

negócio criado. 

    Aqui é importante mencionar que o BMC dialoga com o desenvolvimento de negócios, 

produtos e serviços que se pautam pela perspectiva do Design e, mais especificamente, do 

Design Thinking. Essa abordagem é uma forma de se pensar que permite às organizações 

compreender melhor seus públicos de interesse - tendo em vista os contextos múltiplos, plurais 

e dinâmicos em que eles estão inseridos. Além disso, a partir desse exercício, as organizações 

se colocam em processo de auto avaliação, repensando dinâmicas e processos que, ao final, 

reverberam em suas dinâmicas de comunicação. 

      Nos últimos anos, o design de experiência vai muito além das tecnologias, no entanto, 

foi a crescente presença das organizações e de seus públicos nos contextos digitais que deu 

espaço a essa abordagem nos estudos de recepção. 

Por meio design thinking é possível buscar pelas restrições principais, os delimitadores 

do projeto, “estes quais se baseiam” na junção de três parâmetros “praticabilidade: o que é 

funcionalmente possível num futuro próximo; viabilidade: o que provavelmente se tornará parte 

de um modelo de negócios sustentável; e desejabilidade: o que faz sentido para as pessoas”, de 

acordo com Brown (2009, pág. 18). Não obstante, é necessário dispor tais critérios no que o 

autor denomina “equilíbrio harmonioso”.  

Trilhando assim um caminho coerente e pacífico com as restrições, é possível 

desenvolver um projeto palpável, que permite mudanças sem que se perca a essência. Diante 

disso, podemos dizer que o Design Thinking nos propõe um novo jeito de solucionar problemas 

de forma dinâmica e ágil, tendo o usuário como foco e permitindo que este participe do projeto, 

desde o momento inicial, atuando numa dinâmica de construção coletiva com a organização. 
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3. DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO E DO PLANEJAMENTO DE 

COMUNICAÇÃO 

 

A partir das discussões apresentadas, vimos que o Design Thinking possibilita um 

projeto coerente, maleável e fluido. Tendo isso em vista, consideramos conveniente, para o 

desenvolvimento da nossa marca, seguir pelos pontos sugeridos por (Brown, 2009) que 

incluem: um momento inicial para expandir a mente e pensar de outras formas (“pensando fora 

da caixa”), para, então, serem definidos os pontos de restrição e também validar e discutir as 

ideias apresentadas. Tal discussão objetiva avaliar a viabilidade dessas ideias para, num 

momento posterior, realizar a prototipagem. A partir dessa metodologia, acreditamos ser 

possível desenvolver para a marca Epifania Natural o modelo de negócio em consonância com 

as estratégias de comunicação integrada. 

3.1. PESQUISA DE MERCADO  

 

Através da pesquisa de mercado, busca-se a apreensão e compreensão dos fenômenos. 

Os insights da pesquisa de mercado permitem observar tendências, identificar novas demandas 

e monitorar o comportamento do segmento. Tal instrumento tem como objetivo capturar 

informações sobre os potenciais públicos da marca Epifania Natural. Para tanto, será realizada 

uma pesquisa com caráter qualitativo e quantitativo. Distribuída através de um questionário 

online, a análise das mídias digitais dos concorrentes; assim como dados, artigos e pesquisas já 

fornecidas no mercado. De tal modo, através do mercado, será possível conhecer os públicos e 

aprender sobre seus estilos de vida e suas necessidades. 

3.1.1. DADOS SECUNDÁRIOS  

 

Os procedimentos metodológicos assumidos para obter os objetivos desta pesquisa têm 

como primeiro passo a realização de um diagnóstico do mercado, através de uma pesquisa de 

dados secundária. A análise busca refletir quais são os desafios e as oportunidades do mercado 

de produtos de uso pessoal e cosméticos naturais e orgânicos.  
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A coleta de dados secundários acontece através da observação do mercado, coletando 

informações que se colocam à disposição, tais como pesquisas de jornais, pesquisas científicas, 

sensos, páginas e blogs de concorrentes. Assim é possível ampliar as percepções sobre o 

mercado dando um direcionamento para o avanço da pesquisa de mercado, mostrando uma 

visão geral do mercado.  

3.1.2. ANÁLISE DE BENCHMARKING  

 

Em conseguinte a pesquisa de dados secundários, se faz necessário adentrar-se na 

análise das empresas do mesmo segmento que podem ser adotadas como referências, a fim de 

avaliar as mídias digitais de lojas que atuam no mesmo segmento e possui um posicionamento 

similar com a marca Epifania Natural. Dessa forma, se torna justificável delimitar quais são 

estes concorrentes em potencial que podem ser tomados como referências, principalmente em 

um cenário local. 

Com isso realiza-se uma análise de como acontece à interação dos públicos com essas 

marcas, olhando para interações mútuas, reativas e múltiplas existentes entre eles, como: 

curtidas, comentários, compartilhamentos, menções e ações já realizadas desde o início da 

utilização destes meios até os dias atuais, com o objetivo de mapear os principais públicos do 

segmento. 

3.1.3. DADOS PRIMÁRIOS 

 

Com a pesquisa de dados primários, é possível aprofundar-se na análise do mercado, 

tendo como enfoque os fatores que influenciam os públicos do segmento de produtos naturais 

e orgânicos e das marcas concorrentes. Dessa forma, busca-se conhecer aspectos como o perfil 

de consumo, o estilo de vida, as características geográficas e socioeconômicas dos potenciais 

consumidores da marca Epifania Natural. Essa pesquisa será viabilizada por instrumento de 

questionários online e distribuída em diferentes canais e grupos. 

Destarte, essa análise é máxima importância para verificar o nível de consciência dos 

indivíduos em relação ao segmento de produtos de higiene e bem-estar naturais, os produtos, 

suas características, onde está disponível para ser comprado, o preço, a empresa que produz, 

onde é produzido, como deve ser usado e com que finalidade. Além disso, é por meio desse 

estudo é possível detectar quais são as motivações, ou seja, as necessidades, os desejos, as 
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vontades, os impulsos e os fatores de escolha ou qualquer outro estado que conduza o 

comportamento e hábitos das pessoas.  

3.2. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO  

3.2.1. MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS 

 

A estruturação e definição da marca serão realizadas por intermédio do Canvas de Modelo 

de Negócio, no intuito de abranger e desenvolver os nove aspectos propostos: segmento de 

cliente; proposta de valor; canais; relacionamento com os clientes; fontes de receita; recursos 

principais; atividades-chave; parcerias principais e estrutura de custo.  Desenvolvendo assim 

um modelo de negócio completo que se locomova com fluidez por todos os aspectos.  

3.2.2. CONSTRUÇÃO DA MARCA  

 

A construção da marca se desdobra por meio da elaboração de elementos chaves para 

que a marca se concretize e adquira características importantes de sua personalidade que são 

norteadoras para o desenvolvimento das ações e na comunicação cotidiana da marca. 

 

Definição da Missão, Visão e Valores 

 

Para a construção da marca serão utilizados os pilares de Missão, Visão e Valores, a fim 

de auxiliar no desenvolvimento dos objetivos estratégicos. Desse modo, torna-se possível 

entender quais questões são relevantes para a marca (valores), seu propósito (missão) e seu 

objetivo (visão). 

Em conjunto com o desenvolvimento da Missão, Visão e Valores, será utilizada a 

metodologia de Golden Circle (ou, em português, Círculo Dourado), o conceito criado pelo 

especialista em liderança Simon Sinek, possui como finalidade criar e desenvolver o valor de 

um negócio e\ou campanha, apontando o propósito da marca. O método consiste em responder 

às seguintes perguntas: Por quê? (Propósito do empreendimento, a causa e o objetivo que 

movem o projeto) Como? (Como a empresa busca atingir o seu objetivo) O Que? (O projeto, o 

produto final, que é feito e vendido).  
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Desenvolver o Golden Circle, assim como a missão, visão e valores permite que o foco 

esteja sempre no que a empresa acredita, definir os objetivos com clareza e perceber quais são 

as atitudes que precisam ser tomadas para alcançar os resultados almejados. 

Seleção do Mix de Produtos 

 

Um método que se faz necessário para o desenvolvimento da Epifania Natural é elencar 

quais são os produtos oferecidos por ela, e o mix de produtos diz respeito exatamente a essa 

variedade de itens oferecidos. A partir dessa definição dos produtos de forma específica torna-

se viável construir estratégias pautadas nas mercadorias disponibilizadas pela empresa. 

Brand Persona 

 

Mediante a brand persona é realizada a estruturação da linguagem da marca, como se 

ela representasse uma pessoa única, que possui um determinado posicionamento e a sua própria 

maneira de se comunicar. A brand persona é a resposta para a pergunta “Quem é a Epifania?” 

Essa metodologia é a responsável por criar uma caracterização da marca e a sua humanização. 

Seu principal objetivo é facilitar a escolha das possíveis formas de comunicação da marca com 

seus públicos.  

Viabilizando o relacionamento com os públicos de forma mais humana, real e natural. 

A Brand Persona é construída com base em todo o estudo que compreendem quais são as 

necessidades do público e alinhada com os objetivos e propósitos da marca. A Brand Voice 

definida na Brand Persona deve ser retratada em toda a comunicação, junto com a identidade 

visual, gerando assim maior recall de marca e posicionando a Epifania Natural como a solução 

ideal para quem deseja uma marca de produtos naturais de bem estar e uma nova experiência 

positiva e singular. 

Criação da Identidade Visual 

 

Após a concretização de todas essas questões fundamentais para o pleno entendimento 

da marca é hora de pensar sobre suas formas visuais. Desenvolvendo cores e formas que darão 

vida à Epifania Natural. Para isso utiliza-se o conceito de psicologia das cores, largamente 

difundido no mundo do marketing digital e utilizado por empresas referências no ramo como a 

Rock Content e CopyPress. Tal estudo busca compreender a forma como os seres humanos 
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interpretam as cores, favorecendo a tradução de sentimentos e valores importantes de uma 

marca através de elementos visuais, ao transmitir uma mensagem através de cores e símbolos.  

Dando continuidade ao processo, se faz primordial desenvolvimento da logo. Para a 

criação dessa se fez o uso da sequência de Fibonacci como conceito norteador. Essa sequência 

trata-se de padrão matemático, no qual o número atual é a soma dos dois números anteriores. 

Essa sequência é encontrada em equações químicas, proporções na natureza, pinturas 

renascentistas, formas geométricas e afins, sendo referência de harmonia e perfeição. Dessa 

forma, utilizou-se essa técnica para a construção da logo, pensando nos padrões, nas curvas, 

espaçamentos, formas e a fim de torná-la harmônica e fluida ao olhar, e ainda, transparecendo 

a essência da marca.  

3.3. TRAÇANDO A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA O 

LANÇAMENTO DA MARCA EPIFANIA NATURAL  

3.3.1. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico é um passo primordial para o desenvolvimento de toda e qualquer 

estratégia de comunicação. No contexto do presente projeto, essa análise será feita pelas lentes 

das Relações Públicas através dos dados coletados. O diagnóstico objetiva mapear o perfil 

desses consumidores, a fim de gerar buyer personas para a marca Epifania entender 

amplamente e profundamente o segmento que a marca está inserida.  

A metodologia de buyer persona tem como objetivo gerar arquétipos dos clientes da 

marca, ou seja, um perfil semi-ficcional. Contribuindo para que a empresa conheça melhor 

quem é o seu público-alvo e quais são suas especificidades.  

Em conjunto, para entender mais sobre o mercado e como a Epifania Natural está 

posicionada nele será feito o exercício de listar oportunidades e as ameaças presentes no 

ambiente externo e as forças e fragilidades do ambiente interno. A análise será construída 

através da metodologia da matriz SWOT, sigla que tem como significado a junção das palavras 

Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). Na matriz de SWOT ou matriz FOFA, em português, temos as Forças (S) como: a 

soma de características e recursos internos, que combinados geram vantagens competitivas. 

Fraquezas (W): se referindo aos pontos de defasagem interna; áreas nas quais a marca apresenta 

uma quantidade de recursos inferiores aos demais concorrentes. Pontos a serem trabalhados e 
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melhorados; Oportunidades (O): dizendo respeito às oportunidades de crescimentos no 

mercado.  As possibilidades de consolidação e fortalecimento e elevação dos lucros da empresa 

por meio de situações externas. Ameaças (T): Consistindo em desafios vindos de fatores 

externos à empresa, situações vindas dos mercados ou de situações ocorrentes ao redor do 

mundo que prejudicam o desempenho da empresa. 

3.3.2. DESAFIO ESTRATÉGICO 

 

Neste ponto, será abordado o problema de comunicação e definido quais são os 

objetivos da Epifania Natural. O desafio para desenvolver a estratégia consiste em delimitar a 

forma que a marca irá se comunicar, o seu tom e o modo o qual ela se colocará perante os 

públicos. Desenhando soluções e ações viáveis, no intuito de contar a história da marca de 

maneira dinâmica, ao mesmo tempo de forma participativa, tendo em vista que os públicos 

contribuirão para a construção do enredo, se mantendo em constante diálogo com a empresa, a 

fim de que a marca possa ouvi-los e entender suas necessidades e expectativas em diferentes 

canais. Visando atingir, por fim, os objetivos da marca de reconhecimento, relacionamento, 

engajamento, conversão e fidelização. 

3.3.3. ESTRATÉGIA 

 

A estratégia a ser desenvolvida se coloca em uma sociedade digitalizada e dessa forma 

segue pelo caminho do aumento da visibilidade da marca para a construção de um 

relacionamento. O desenvolvimento de relações mais íntimas e profundas será construído a 

partir de interações e de contato em diferentes frentes com os públicos. Nesse sentido, as ações 

a serem traçadas irão abranger diferentes formatos de contato através da plataforma Instagram, 

principal canal de comunicação da marca, sendo elas Feed, Stories, Reels, Live e IGTV.  Em 

conjunto, serão utilizadas como apoio às plataformas E-commerce, Facebook, Pinterest, 

Telegram, TikTok e Spotify. Em todos os canais deve ser transmitida coerência, transparência 

e cooperatividade na construção de relacionamentos.   

De forma mais objetiva a estratégia a ser desenvolvida almeja alcançar cinco pilares 

fundamentais para a existência e sucesso da Epifania Natural, são eles: branding, atração, 

engajamento, conversão e fidelização. Tendo como branding um conjunto de ações alinhadas 

ao posicionamento, ao propósito e aos valores da marca. Visando e criar conexões conscientes 
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e inconscientes, que serão cruciais para que o cliente escolha a sua marca no momento de 

decisão de compra dos produtos.  

Em paralelo, é preciso gerar visibilidade para a marca no ambiente digital, essa 

visibilidade deve ser construída através da interação da marca com seus públicos, gerando 

engajamento e uma comunicação participativa, com o intuito da disseminação de marca, 

prospecção e fidelização de consumidores. Fazendo com que esses se tornem defensores e 

divulgadores da marca. Já a conversão, é o que permitirá o funcionamento da empresa, sendo o 

conjunto de ações focadas em gerar mais vendas, possibilitando o aumento do faturamento. 

 

4.  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  

4.1. PESQUISA DE MERCADO 

4.1.1. DADOS SECUNDÁRIOS 

 

Mediante a essa pesquisa, ao olhar para os dados disponibilizados sobre o segmento de 

cosméticos naturais em paralelo com o mercado de vendas online. Observa-se que o segmento 

de produtos naturais vem crescendo, de 8 a 25% ao ano6, em conjunto “41 % dos brasileiros 

têm interesse em maior variedade de produtos naturais de beleza e cuidados pessoais com 

ingredientes de origem natural” 7, de acordo com pesquisas recentes do ABIHPEC em parceria 

com o SEBRAE.  

Segundo a matéria da Folha de São Paulo (2020), já mencionada neste projeto, “45% da 

população diz estar fazendo escolhas mais sustentáveis em suas compras, prevendo continuar a 

fazer isso após a crise de saúde pública.”, tais pesquisas demonstram o crescimento do mercado 

de produtos naturais, evidenciando o mercado em potencial.  

Em conjunto com isso, a ABIHPEC e o SEBRAE falam sobre como “As marcas, mais 

do que nunca, precisam ter personalidade e propósitos que se alinhem às crenças dos 

consumidores para conquistá-los”.8 Em razão de uma nova geração que surge, já que “75% dos 

millennials buscam por produtos naturais de HPPC com preocupação sustentável”.  

 
6 Fonte: Pesquisa do Laboratório de Química da Universidade Estadual Paulista (Unesp) apud: ABIHPEC e 

SEBRAE, 2019-2020. 
7 Fonte: ABIHPEC e SEBRAE. CADERNO DE TENDÊNCIAS 2019–2020.  
8 Fonte: Pesquisa MITEL, 2018 apud: ABIHPEC e SEBRAE, 2019-2020. 
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Simultaneamente, a análise contemplou as pesquisas voltadas para o mercado digital, 

essas evidenciam que este se encontra em ascensão. Percebendo-se as pessoas veem fazendo 

mais compras online, e pretendem continuar fazendo mesmo após o término da pandemia do 

novo coronavírus9. 

Dessa forma, observou-se como o mercado caminha para um consumo mais consciente 

e ecológico, devido principalmente à nova geração de jovens consumidores. E ao mesmo tempo 

nota-se a importância do uso das novas tecnologias e mídias digitais, também situando assim 

negócios no ramo de e-commerce de produtos naturais.  

4.1.2. MÍDIAS DIGITAIS COMO CANAIS DE VENDA 

 

De acordo com Amanda Schnaider (2020), em uma matéria para veículo de 

comunicação Meio & Mensagem, com as lojas físicas fechadas por conta da Covid-19, muitas 

pessoas recorrem às compras on-line e, com isso, o e-commerce brasileiro registrou um 

crescimento de 47% no primeiro semestre, sua maior alta em 20 anos. De acordo com dados da 

42ª edição do Webshoppers, estudo sobre e-commerce do país elaborado semestralmente pela 

Ebit|Nielsen, em parceria com a Elo, o crescimento do faturamento foi impulsionado pela alta 

de 39% no número de pedidos, para 90,8 milhões, em relação ao primeiro semestre de 2019. 

Claramente os hábitos de consumo já não são mais os mesmos. Seja pela rotina agitada 

do dia a dia ou pelo isolamento social culminado pela pandemia que surgiu em 2020. Os 

processos de compra estão mais dinâmicos e feitos em sua maior parte através de canais de 

venda on-line, as mídias digitais moldam esses hábitos ao mesmo tempo em que surgem como 

respostas para eles, em consonância a esse pensamento, Edson Filho diz:  

As mídias sociais possibilitam que usuários realizem conexões sociais alinhadas de 

acordo com seus próprios interesses, estilos, experiências e gostos, e como o consumo 

de moda se baseia nestes fatores, a identificação e localização de potenciais 

consumidores por parte de marcas e lojas de moda acabou se tornando mais simples 

com a popularização desses instrumentos. Muitos clientes preferem a utilização da 

internet para realização de suas compras e serviços, pois o ambiente online proporciona 

a facilidade da utilização de filtros para realização de buscas, o que lhes permite 

encontrar de forma precisa e rápida o que procuram. (FILHO et al. 2014, p. 7). 

Nesse sentido, a concepção de um grupo de pesquisadores denota sobre esse novo perfil 

de consumidores que emerge, concluindo que  

A constante expansão dos canais e ferramentas de consumo faz emergir um novo perfil 

de consumidor: o neoconsumidor, termo atribuído aos clientes que além de 

frequentarem as lojas físicas, estão em contato com os canais virtuais de vendas. Onde 

para ter acesso a informações e novidades, procuram as plataformas digitais, como 

 
9 Fonte: Pesquisa ACIL, apud: Folha de São Paulo, 2020. 



32 

 

 

 

 

internet e celular [...]. Com a rapidez do acesso às informações, o consumidor pode 

agilizar a sua decisão de compra, mas esta mesma agilidade pode servir como estímulo 

para a busca de alternativas (SCHIEFFELBEIN; MARTINS; FURIAN, 2011, p.02) 

4.1.3. O INSTAGRAM 

 

Entre as mídias sociais, o Instagram se destaca por sua grande influência em moldar o 

tanto das relações, quando o consumo. Criada em 2010, por Kevin Systrom e pelo brasileiro 

Mike Krieger, a rede social tornou- se promissora com pouco tempo. Com apenas um ano já 

contava com dez milhões de usuários, o que chamou atenção do grupo Facebook, o qual 

adquiriu a empresa, sendo hoje responsável por ela. O Instagram é uma mídia que permite o 

compartilhamento de fotos e vídeos, bem como a integração com outros aplicativos. Entre as 

suas funcionalidades estão a aplicação de filtros, os Stories, o IGTV, o lançamento Reels além 

das gravações e transmissões de vídeos ao vivo, além de outras funcionalidades como o 

Shopping. Atualmente, o Instagram também é um dos principais veículos para a publicidade de 

empresas de todo o mundo. 10  

O poder do Instagram pelo mundo é indiscutível. Pautando-se em uma pesquisa 

realizada pela Opinion Box (2018), já são mais de 800 milhões de usuários, do mundo todo, 

ativos na plataforma. O Brasil, sempre campeão de número de usuários em redes sociais, já é o 

3º país com mais usuários ativos que postam, curtem e comentam em fotos e stories. A mesma 

pesquisa aponta que “pensando em negócios no Instagram, o cenário é bem favorável para as 

empresas que querem abrir uma conta por lá. Comprovamos isso pelo fato de que 83% dos 

entrevistados seguem alguma empresa ou marca na rede social.” De acordo com a Opinion Box 

(2018) 48% dos usuários dizem já ter comprado algum produto ou contratar algum serviço que 

conheceram no Instagram e 47% já compraram algo que foi indicado por alguém no Instagram. 

O próprio Instagram (2020) enuncia que a maior motivação para uma empresa participar 

da rede é por ela ser uma ponte, a qual “as pessoas acessam o Instagram para obter inspiração 

e descobrir coisas que interessam a elas, e isso inclui conteúdo de marcas e de empresas.”. O 

Instagram expõe que 60% das pessoas dizem que descobrem novos produtos no Instagram, e 

mais de 200 de Instagrammers acessaram um perfil comercial por dia. Menciona também que, 

 
10 Fonte: CanalTech. Instagram: "Capture and Share the World 's Moments.". Disponível em: 

<encurtador.com.br/btzBU>. Acesso em 01 de novembro de 2020. 
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recentemente, houve um aumento de 80% no tempo gasto em vídeos no Instagram e que dentro 

do recurso Stories os mais visualizados são de empresas. 

Os recursos do Instagram são vários, a seguir destacam-se aqueles que se fazem 

importantes no sentido da rede em sua função comercial. O feed é uma espécie de linha do 

tempo no qual todas as publicações (vídeos ou fotos) do usuário ficam salvas em ordem 

cronológica. As pessoas adoram histórias de empresas. De acordo com a empresa: 

O Instagram usa um sistema de classificação de feed em algoritmos para determinar a 

ordem na qual as pessoas visualizam fotos e vídeos. O algoritmo confia em vários sinais 

para transmitir o conteúdo que interessa a uma pessoa. Desde que lançamos o feed 

personalizado, descobrimos que as pessoas respondem a um bom conteúdo 

independentemente se ele é de um amigo ou de uma marca que gostam. 

(INSTAGRAM, 2020)  

 

Outro recurso, o Stories, é utilizado para postagens de conteúdos fluidos que só duram 

24 horas, tendo a opção de salvá-los no perfil para que fiquem disponíveis por mais tempo 

através da função “Destaques”. O Instagram (2020) declara que “mais de 400 milhões de 

pessoas usam o Instagram Stories todos os dias. Dentro destas, mais da metade das empresas 

no Instagram criam stories, que são vistos pela comunidade todos os meses.”.  

Das novas funções, o IGTV, criado cinco após o lançamento do aplicativo, ele oferece 

a possibilidade de conteúdos em vídeos de tela cheia mais longos e densos. Para o Instagram 

(2020) a função surge de uma necessidade, onde é posta uma solução.  

“Estamos reinventando o vídeo no celular com uma nova superfície independente que 

oferece vídeos mais longos e maior descoberta por meio de canais, tudo em um formato 

vertical que cabe na palma da mão. Estamos evoluindo com o tempo. Nos dias de hoje, 

as pessoas estão assistindo menos à TV e mais ao vídeo digital. Até 2021, o vídeo no 

celular será responsável por 78% do tráfego total de dados móveis. Aprendemos que o 

público mais jovem está passando mais tempo com criadores de conteúdo amadores e 

menos tempo com profissionais. O IGTV foi desenvolvido especificamente para a 

forma como você utiliza seu telefone: vertical e em tela cheia. O vídeo vertical mais 

longo no Instagram torna mais fácil do que nunca se aproximar do público e ser 

descoberto por novas pessoas.” (INSTAGRAM, 2020)  

Reels, a função lançada em 2020, tendo como fase de teste o Brasil, propõe conteúdos 

em vídeo em formato mais dinâmico e de consumo rápido. O Instagram (2020) define que “o 

Reels oferece às pessoas novas formas de se expressarem, de descobrirem mais daquilo que 

amam no Instagram. O Reels também ajuda qualquer pessoa com o objetivo de se tornar um 

criador de conteúdo a ganhar visibilidade.”. 

Por fim, o Instagram Shopping. O Instagram a facilitar ainda mais o e-commerce em 

sua plataforma desenvolveu o Instagram Shopping, recurso que dá um novo espaço para as 

lojas dentro da plataforma, sendo identificado por um ícone de “bolsinha” que se localiza como 

mais uma aba do “feed”, ou do “explorar”. Este novo aspecto foi desenvolvido para que as 
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marcas possam apresentar seus produtos e preços de forma mais interativa, sem precisar usar 

de links externos para acessar os produtos. Beneficiando os pequenos empreendedores, até 

mesmo aqueles que não possuem site ou aqueles que simplesmente optaram por realizar o seu 

negócio apenas na plataforma. De acordo com o Instagram (2020), “o Shopping no Instagram 

transforma sua empresa em uma vitrine visual para que nossa comunidade de um bilhão de 

pessoas explore seus melhores produtos com um único toque.”. 

4.2. ANÁLISE DE BENCHMARKING 

 

Após olhar para o mercado de forma ampla e coletar informações que estavam a 

disposição se dá continuidade a pesquisa de mercado de forma mais aprofundada, olhando 

diretamente para os concorrentes diretos e indiretos como referências. Assim é possível sentir 

o mercado, percebendo como se dão as interações entre as marcas e os públicos. Para a 

realização desta pesquisa de forma direcionada foi escolhido um grupo de marcas vistas como 

concorrentes, sendo eles empresas que atuam no mesmo segmento e possui um posicionamento 

similar com a Epifania Natural.  

Dessa forma, se torna justificável delimitar ainda mais quais são os concorrentes em 

potencial, tendo o cenário local de Belo Horizonte como determinante. Com a finalidade de 

escolher os concorrentes certos para analisar suas interações com os públicos definiu-se outros 

critérios para auxiliar na escolha. As marcas analisadas são: micro ou pequenos 

empreendimentos; devem se situar na região sudeste, preferencialmente em Belo Horizonte; 

oferecer produtos de qualidade; ter um posicionamento consolidado seja em defesa aos produtos 

naturais, ao veganismo ou sustentabilidade, possuir um preço médio em relação ao segmento; 

ter a internet como o seu principal meio de comunicação e divulgação para a venda. Dessa 

forma, compreende-se que tais critérios são ideais para conduzir a escolha das marcas a serem 

sob a ótica do benchmarking.  

Para orientar a busca por concorrentes que se aproximem mais com o projeto foi 

escolhido o buscador do aplicativo Instagram visto que, “esta é a mídia social que mais fomenta 

o engajamento dos públicos com as marcas, sendo 58 vezes maior que o do Facebook, segundo 

maior gerador de engajamento.” (ELLIOTT, 2014). Assim, no intuito de procurar onde 

realmente acontecem às interações, o Instagram foi eleito.  

A partir desse ponto, procurou se por termos chaves que pudessem se relacionar com o 

mercado da marca, que de alguma forma expressasse um pouco do nosso projeto como: 
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produtos naturais; produtos artesanais; produtos naturais artesanais; biocosméticos; cosméticos 

naturais; cosméticos holísticos; autocuidado; belo horizonte; cosméticos naturais belo 

horizonte; produtos de beleza. A procura desses termos foi expandida através das sugestões de 

perfis disponibilizadas pela plataforma como sugestões aos perfis encontrados através da busca. 

Assim, um único perfil levou a descoberta de outros no mesmo ramo, expandindo a busca.  

Com isso realiza-se a análise debruçando sobre os canais de comunicação online das 

marcas selecionadas, com o objetivo de compreender as diretrizes das marcas, como essas se 

relacionam com a sua audiência e como a divulgação do produto interage com a compra. 

Observando, ainda, a linguagem, o posicionamento, o design, o formato e a frequência da 

produção de conteúdo. 

4.2.1. C.ALMA 

 

A marca belo-horizontina C.ALMA, nasceu em abril de 2020. Idealizada por Clarisse 

Padilha, a C.ALMA foi inspirada no conceito de slow beauty, um movimento que valoriza a 

beleza natural e o consumo consciente de cosméticos. A concepção e o posicionamento 

acontecem na seguinte perspectiva: 

“A ideia é diminuir o consumo de embalagens de cosméticos da grande indústria, 

muitos deles com ingredientes nocivos para nossa saúde, e também simplificar a rotina 

com a beleza com produtos multifuncionais, com ingredientes naturais e produzidos 

localmente por quem faz com calma, com alma e com amor.” (C.ALMA, 2020). 

 

 

Canais De Comunicação 

 

A marca se faz presente nos canais on-line Instagram, Facebook e possui um site como 

e-commerce. A veiculação de conteúdo e divulgação dos produtos ocorre de forma ativa no 

Instagram, sendo replicado no Facebook.  

O perfil do Instagram tem cerca de 3,7 mil seguidores, segue 150 usuários e possui quase 

200 publicações, com uma frequência média de quatro postagens no feed por semana e com 

conteúdos diários nos stories. A média de interação dos públicos na plataforma é de 100 likes, 

5 comentários e cerca de 400 visualizações por publicação. As hashtags mais utilizadas são: 

#calmabelezanatural; #cosmeticosnaturais; #belezanatura e #cosmeticosveganos indo de 

encontro ao que a marca propõe. 

A identidade visual da marca é composta por um logo simples com apenas o nome da 

marca em uma fonte específica, trazendo um múltiplo sentido de interpretações ao utilizar um 
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ponto final entre as letras “C” e “A” da palavra calma, sugerindo a própria ideia de calma, como 

também a concepção de alma, e o C. que sugerindo a inicial da idealizadora Clarisse. Conta 

com uma paleta de cores bem delineada mesclando tons intensos de verde, marrom, vermelho, 

rosa e amarelo. 

 
Figura 2 - Recorte do feed do Instagram da C.alma. Fonte: Captura de tela do perfil do Instagram da @calmabelezanatural. 

Realizada em 03 de novembro de 2020. 

As publicações se dividem entre imagens elaboradas dos produtos e contam com o rosto, 

frequente, de Clarisse, única pessoa (modelo) presente na comunicação tecida no canal. A 

idealizadora exprime seu estilo de vida e sua personalidade ao trazer conteúdos, em vídeos onde 

a mesma se coloca frente a câmera, com uma abordagem motivacional e inspiracional sobre o 

autocuidado e dicas de como se atingir uma “beleza natural”, principalmente em um sentido de 

cuidados com a pele. Nesse mesmo sentido, ela traz resenhas dos seus próprios produtos, 

explicando como usar e quais são os benefícios dos mesmos. Além disso, também é exposta 

sua trajetória pessoal em conjunto com a marca na mídia em questão.  

As interações que se desenrolam nos comentários das postagens dizem respeito à 

experiência positiva com o produto, e ao interesse de aquisição ao ser recorrente a pergunta de 

onde comprar. A marca utiliza o recurso de lojas dentro do Instagram, às fotos dos produtos 

escolhidos para essa guia são por sua vez mais chamativas que as distribuídas nos feed, com 

enquadramentos precisos, tamanhos aumentados e cores mais vibrantes.  
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Ainda dentro do Instagram, a marca faz uso ativo do novo recurso Reels, propondo 

conteúdos com rápidos de como usar os produtos, realizados por Clarisse. A aba IGTV conta 

também com o rosto da criadora, expondo de forma mais densa como usar e quais são os 

benefícios de cada produto, em paralelo com conteúdos sobre autocuidado, como por exemplo, 

“yoga facial”. O recurso dos stories é vastamente explorado, tendo como “destaque”: o processo 

de produção, informações sobre a criadora da marca, dicas, feedbacks dados por clientes e 

informações sobre a loja.  

Direcionando o olhar para o site, a identidade visual é mantida e está atribuída a um 

design mais “clean”. O site conta com quatro abas básicas: Início, Quem Somos, Produtos e 

Contato. Os produtos são evidenciados no site, deixando transparente a ideia de e-commerce. 

O site conta com direcionamentos para outros canais: Facebook, Instagram, E-mail. Trazendo 

ainda uma prévia do feed do Instagram estimulando o tráfego para a mídia. Possui ainda a 

possibilidade de assinatura de newsletter.  

 

Produtos 

 

Os produtos da empresa são definidos como “cosméticos naturais e veganos”, todavia, 

a composição dos mesmos não está acessível no ambiente on-line, a descrição dos produtos 

informa apenas quais óleos e manteigas que existem no produto, sem mais detalhamentos do 

restante da composição, ou até mesmo como esses óleos e manteigas são obtidos.  

Os produtos mais propagados e explorados nas mídias digitais, inferindo-se ser o carro 

chefe da empresa são o “sérum sólido” e o “make curinga”. No entanto, o catálogo de produtos 

se divide também entre xampus, cremes e sabonetes faciais. Os produtos possuem formatos 

variados em círculos, cubos e corações, com cores e texturas disformes, possuem um ar rústico 

e artesanal.  

Os preços variam entre R$20,00 (vinte reais) - o sabonete artesanal - a R$45,00 

(quarenta e cinco reais) - o sérum facial, sendo o de maior valor R$80,00 (oitenta reais) - o 

sérum essencial. Sendo, portanto, o valor médio R$50 (cinquenta reais). 

As embalagens dos produtos líquidos são de vidro esfumaçado, já os produtos pastosos 

possuem embalagens de alumínio, e por sua vez os sólidos são embalados em papel 

amanteigado. Todas as embalagens são compostas por rótulos brancos, possuindo a logo da 

marca e outras informações. 
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4.2.2. JACI NATURAL 

 

A marca de São Paulo se tornou visível no mercado, aparecendo de forma insistente nas 

sugestões do Instagram, além de seguir a linha de produtos naturais que entrega em todo o 

Brasil, ela trabalha bem a comunicação, tornando- se um concorrente a ser analisado. A Jaci 

Natural surgiu em novembro de 2015, tendo como suas criadoras, Daniela e Luiza. Como 

principal valor a empresa tem o veganismo, possuindo produtos livres de crueldade animal e 

trabalhando o seu posicionamento ativamente nessa causa.  Jaci Natural se intitula em seu blog 

como: “uma marca de cosméticos naturais apaixonadas pela natureza e pelos animais. Com a 

Jaci, queremos oferecer uma forma de cuidado mais gentil e consciente, tanto conosco quanto 

com o planeta.”11 

 

Canais De Comunicação 

 

A marca se faz presente nos canais on-line, Instagram, Facebook, blog e site como forma 

de e-commerce. O Instagram é alimentado de forma frequente, já o Facebook é nutrido apenas 

com publicações espelhadas do feed da outra rede mencionada.  

Em seu perfil no Instagram a marca possui pouco mais de 35 (trinta e cinco) mil 

seguidores, segue em torno de 800 (oitocentas) pessoas, tendo quase 800 publicações, gerando 

em torno de 6 publicações por semana no feed e conteúdos diários nos stories. Sua média de 

interação é de pouco mais de 200 curtidas, em torno de cinco comentários e em média de 1,4 

(mil e quatrocentas) visualizações por publicação. As hashtags mais utilizadas pela marca são: 

#jacinatural; #vegano; #consmeticosnaturais; #desadorantenatural; #desodorantevegano, em 

equilíbrio com a proposta de veganismo da marca.  

A identidade visual da Jaci é formada por uma logo simples feita a mão, de uma lua com 

uma flor, em conjunto a paleta da marca flutua entre as cores branca e palha, trazendo imagens 

simples e sem muita informação.  

 
11 Fonte: JACI NATURAL. Disponível em: <https://www.jacinatural.com.br.>  Acesso em: 03/11/2020 

https://www.jacinatural.com.br/
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Figura 3- Recorte do feed do Instagram da Jaci Natural. Fonte: Captura de tela do perfil do Instagram da @jacinatural. 

Realizada em 03 de novembro de 2020. 

 

Nas publicações no Instagram, onde a marca se encontra mais presente, o design 

transparece leveza e pureza. A temática dos conteúdos alterna entre publicações de produtos e 

de conteúdo discutindo veganismo e consumo responsável. A marca se posiciona de forma 

incisiva ao incentivar seus seguidores a aderirem a suas causas com pequenas ações, as 

postagens introduzem e aprofundam sobre o veganismo levando ao seu entendimento do tema. 

As imagens dispostas no Instagram possuem poucas pessoas, sendo na grande maioria fotos dos 

produtos e artes gráficas. 

A marca usa o stories para contato mais direto com os públicos, os destaques são 

divididos em temas informativos como FAQ, avisos, informações sobre retirada de produtos e 

detalhamentos sobre esses. Também através da função stories do Instagram, Jaci explora o 

debate sobre suas ideias, expondo o posicionamento da marca perante, principalmente, o 

veganismo e o uso de desodorantes naturais.  

A empresa também utiliza o IGTV como meio de aprofundar seus conteúdos, incitando 

discussões sobre os desodorantes convencionais. Já o recurso Reels ainda é pouco explorado 
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pela marca. A Jaci Natural faz uso do recurso de loja do Instagram, dispondo todos os seus 

produtos na plataforma, ilustrando-os com fotos bem parecidas com as do feed, de forma a se 

manter a uma sensação de clareza e pureza através do design. 

Nas interações dentro do aplicativo ocorrem, é possível visualizar uma rede de 

comentários, com o teor concentrado em discussões propostas pela marca, de forma que as 

pessoas comentam suas opiniões sobre o assunto e em alguns casos experiências pessoais a 

respeito. É possível observar ainda comentários elogiando a marca e os produtos, além de 

comentários dos usuários interessados nos produtos, perguntando sobre preço, por exemplo.  

Averiguando o site percebemos a mesma identidade leve exposta, este é dividido nas seguintes 

categorias: todos os produtos aromaterapia, higiene e banho, pele e cabelos, kits, acessórios e 

blog da Jaci. Os produtos são dispostos de maneira evidente, destacando a concepção do e-

commerce. Já o “Blog da Jaci” redireciona para um espaço destinado às reflexões propostas 

pela marca, sendo um lugar de propor discussões sobre assuntos relevantes para a marca, com 

o veganismo e suas vertentes. 

 

Produtos 

 

Os produtos são definidos como “cosméticos verdadeiramente naturais, veganos e 

biodegradáveis.”, em função disso a marca disponibiliza uma descrição dos produtos no site 

com seus benefícios e uma descrição precisa da composição dos produtos.  

Os principais produtos da marca são seus sabonetes e o seu desodorante natural, no 

entanto essa também possui outros produtos como óleos essenciais, séruns e um bálsamo 

nutritivo. Os produtos da marca variam de R$12,00 (Doze reais) a R$170,00 (Cento e setenta 

reais), sendo seus principais produtos na faixa de R$30,00 (Trinta reais).  

Todos os itens possuem tons claros, os produtos e as embalagens, além de uma aparência 

mais homogênea, casando com o design da marca. Os rótulos minimalistas contêm a logo da 

marca e detalhes sobre a composição de cada produto. Suas embalagens são livres de plástico, 

compostas por vidro e/ou papel kraft, seguindo o princípio de zelar pelo meio ambiente. 

 

4.2.3. CAPIM GUINÉ  
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Fundada em Belo Horizonte em janeiro de 2019, por Amanda Valadares, a marca possui 

uma visão espiritualizada, terapêutica e holística. Além da concepção de produtos naturais e 

seus benefícios, se propõe a trabalhar a vibração, em um nível físico, mental e espiritual através 

das propriedades naturais das plantas que compõem suas mercadorias. A marca define seus 

produtos como vibracionais, vegetais e artesanais, feitos para o autocuidado através do poder 

das ervas. A marca ainda  

“Encontramos no universo místico uma maneira de despertar, curar e transformar 

através do poder das ervas, atuando no autocuidado diário! Nossos produtos atuam no 

auxílio para tratarmos o corpo, a mente e o espírito, com as propriedades fitoterápicas 

e fitoenergéticas das ervas medicinais, a fim de proporcionar através de um banho ou 

uma meditação, um momento de conectividade e reflexão com o seu eu interior. Todo 

o nosso trabalho é feito a mão, desde o planejamento da atuação dos produtos até as 

vendas, se trata de um trabalho ético, muito bem planejado e estudado para garantir o 

resultado desejado de auto-cura! A alquimia ancestral nos auxilia na energia que 

envolve todos os nossos produtos, atuando na dor sentimental no equilíbrio vibracional 

e energético, no alinhamento dos Chakras e devolvendo o poder do eu interior. 

Produtos dedicados à mulheres para auxílio na sua caminhada diária, trazendo força, 

amor próprio e luz em sua vida!” (CAPIM GUINÈ, 2020) 

 

Canais de Comunicação 

 

A marca se faz presente nos canais online Instagram, Facebook, e ELO7. O Instagram 

é o principal meio de comunicação da marca, onde ela desenvolveu uma identidade, pautadas 

nos tons de verde escuro marrom e cinza, sua logo consiste no nome da marca com um ramo 

da erva guiné, em tom de verde.  

No Instagram a marca possui atualmente pouco mais de 3 (três) mil seguidores e está 

seguindo cerca de 700 pessoas. Até o momento possui 275 publicações, no feed, com uma 

média de 3 (três) postagens em uma semana, tendo em média 85 curtidas e 4 comentários e 465 

visualizações por postagem. As hashtags mais utilizadas no perfil são: #saboaria, #ervas; 

#saboariaancestral; #terapias holísticas; #curaancestral; #belohorizonte; #compredequemfaz e 

#handmade, acentuando com o posicionamento de terapia holística, espiritualidade e saboaria 

artesanal.  

A Capim Guiné vende seus produtos através do Direct do Instagram, em contrapartida 

não explora o recurso loja da plataforma. A mesma utiliza pouco o recurso IGTV, possuindo 

apenas uma publicação mostrando um dos produtos sendo embalado. Por outro lado, possuem 

muitos Reels, nos quais os conteúdos são os produtos de diversos ângulos e locais.   
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Figura 4 - Recorte do feed do Instagram da Capim Guiné. Fonte: Captura de tela do perfil do Instagram da @capim_guine. 

Realizada em 03 de novembro de 2020. 

 

As publicações da marca são quase todas voltadas para os produtos, em maioria com 

um fundo composto por muitas plantas e objetos amadeirados. Algumas das publicações 

mostram ambientes contendo velas e afins, demonstrando um estilo de vida. Nas legendas nota-

se a frases de inspiração e motivação, acompanhadas de informações sobre o poder terapêutico 

de cada planta que forma determinado produto. 

 É possível observar algumas interações com a marca pelos comentários, os comentários 

são positivos e essencialmente voltados para os produtos. No Facebook, é publicado um 

conteúdo mais aprofundado sobre rituais de energização e as propriedades dos produtos, porém 

este não é tão alimentado como o Instagram, apesar de ter muitas das publicações duplicadas 

de um para o outro. 

A Capim Guiné também possui uma página dentro do ELO7, uma plataforma 

marketplace de artesanato. Nesse canal os produtos são apenas distribuídos com fotos 

semelhantes às publicadas nas outras redes, acompanhadas do valor.  

 

Produtos 
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Os principais produtos da empresa são os sabonetes com fragrâncias variadas que 

custam R$12,00. Além desses, a Capim Guiné possui aromatizadores e velas, tendo como o 

preço médio dos produtos R$25,00.  

As embalagens destes são feitas de plástico, papel kraft, e vidro, os rótulos têm aparência 

de serem de papel reciclado. A marca também não comenta sobre a origem dos seus produtos, 

nem fala sobre a composição destes nos canais online.  

4.2.4. BEM DITA BIOCOSMÉTICOS 

 

A marca originária de Campo Belo, cidade do interior de Minas Gerais, desenvolvida 

no meio de 2019, traz como conceito a cosmetologia natural e terapêutica, ecologia sustentável, 

consumo consciente, aromaterapia e fitoterapia. A marca se posiciona sobre os padrões de 

beleza e sobre o consumo consciente ao dizer sobre si da seguinte forma:  

Bem Dita é uma marca de cosméticos artesanais, naturais, terapêuticos e energéticos. 

Em busca de conexão com a natureza interna e externa através de ações que envolvam 

cuidado e consumo consciente. Todo consumo causa impacto, positivo ou negativo, na 

economia, nas relações sociais, na natureza e em você mesmo. Ao ter consciência 

desses impactos na hora de escolher o que comprar, de quem comprar, como usar e 

como descartar, o consumidor pode maximizar os impactos positivos e minimizar os 

negativos. Contribuindo com o seu poder de escolha para construir um mundo melhor. 

Além disso, acreditamos na importância de estar dentro do setor da cosmética e 

trazemos reflexões que ajudem na desconstrução de padrões de beleza, muitas vezes 

inalcançáveis, irreais e destrutivos. (Bem Dita, Instagram, 2020) 

 

Canais De Comunicação 

 

A marca se situa no meio online, estando presente no Instagram e Facebook, possuindo 

ainda um e-commerce. O Instagram da marca é seu principal meio de apresentação e contato 

com os públicos. As imagens, nessa rede, possuem fortemente as cores marrom, rosa pastel 

branco, verde oliva, roxo, e amarelo terra, sendo tons mais fechados e que puxem mais para a 

ideia de produtos da terra, naturais, trazendo um ar de produtos da floresta.  
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Figura 5 - Recorte do feed do Instagram da Bem Dita. Fonte: Captura de tela do perfil do Instagram da @bemditabio. 

Realizada em 03 de novembro de 2020. 

 

 

No aplicativo a marca possui quase 1,6 (mil e seiscentos) seguidores e segue cerca de 2 

(dois) mil usuários. As suas publicações, realizadas cerca de 3 vezes na semana, possui média 

de 70 (setenta) curtidas e 4 comentários. As hashtags mais frequentes são: #biocosmeticos; 

#aromaterapia; #cuidadofacial; #cometicosnaturais; #cosmetologianatural; #natural; 

#mascarafacil; #cuidadonatural; #oleosessenciais e #vegano. 

 É também no Instagram, que a marca produz conteúdos que agregam valor a sua marca 

e a seus produtos. No feed alguns posts são sobre as plantas utilizadas para a fabricação dos 

produtos, contando sobre sua história e suas propriedades químicas. Outras postagens levantam 

discussões sobre ecologia, reciclagem, consumo consciente e produtos naturais e orgânicos.  

Também é feita a produção de Reels, voltada para a confecção e uso dos produtos. E a 

função dos stories é usada com alta frequência, abordando outras discussões que envolvem a 

marca, mas não se comportam no feed, como: posts dos clientes, dicas de uso, meio ambiente, 
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mãe natureza, quem sou eu, ecobag, curiosidades, quarentena e informações adicionais sobre 

alguns produtos.  

A marca não utiliza o Instagram Shopping para dispor seus produtos na plataforma. No 

seu perfil do Instagram ela apenas direciona para um Whatsapp, para o site e para um catálogo 

de produtos, discorrendo sobre cada um dos produtos oferecidos, mostrando sua composição e 

utilidade.  

O site da marca é sucinto, possuindo um layout básico e muito simples nas variações de 

branco, cinza marrom, mostarda e preto. Na página inicial se encontra um campo de busca, um 

mosaico de apresentação da marca e um menu com categorias dos produtos. Mais abaixo estes 

estão dispostos lado a lado, com nome e preço, dentro da página do produto a marca informa 

seus benefícios e como pode ser usada, mas não informa a composição de seus elementos.  

 

Produtos 

 

Os produtos caminham na direção do autocuidado, todos são colocados como naturais, 

os principais são os florais e tônicos, que recebem mais destaque nos canais on-line, estes 

custam em média R$20,00 (vinte reais), sendo o produto com preço mais elevado a máscara 

esfoliante, R$45,00 (quarenta e cinco reais) e o de menor valor são os sabonetes naturais com 

preço de R$12,00 (doze reais).  

Todos são embalados com papel reciclado, papel kraft, vidro, pano ou madeira, 

utilizando cores escuras e rótulos coloridos. Apesar de se dizer uma marca de produtos naturais 

e possuir embalagens sustentáveis não existem uma descrição da composição dos produtos, ao 

que antecede a compra. Já que no site a marca apenas descreve os benefícios e modos de 

utilização dos produtos. 

4.2.5. AHORTA 

 

Nascida na cidade de Belo Horizonte em 2017, a Ahorta é conduzida pela agrônoma 

Maísa Moraes. A fundadora da empresa infere que ao olhar para dentro, conseguiu se reconectar 

à história de sua família, e com os vários ensinamentos passados a si por gerações sobre os 

poderes das plantas. Sua ancestralidade indígena, simples e roceira, deu-lhe uma bagagem de 

conhecimentos que é honrada pela Ahorta todos os dias. Ainda de acordo com Maísa, em cada 

produto está impressa a energia que só um trabalho pautado no amor consegue produzir. Por 
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isso, a Ahorta não é apenas uma marca de cosméticos naturais, mas sim uma ideia, uma 

experiência, um cuidado, um momento.12 

Aliado a essa proposta, a marca compartilha do consumo consciente, da beleza natural, 

de produtos veganos e naturais. Propondo o cuidado pessoal e - principalmente - com o meio 

ambiente. A empresa se posiciona, através da CEO Maísa, da seguinte forma: 

“Slow Beauty, consumo consciente e autocuidado. Me inspiro em processos de 

produção e consumo que cuidam da nossa saúde e do meio ambiente. Quero 

compartilhar valores, memórias, conhecimento e experiências incríveis. Desenvolver 

cosméticos naturais. Além de resgatar nossa ancestralidade, é uma forma de resistência 

contra os padrões nocivos e ofensivos impostos pelas grandes indústrias. Sou um 

convite à mudança. Um espaço para dialogar sobre como podemos cuidar melhor de 

nós e do planeta que nos acolhe. Acredito e compartilho com a marca que: o futuro é 

feminista, local e coletivo; simplicidade importa; resiliência é uma prioridade 

emocional; grandes impactos podem surgir com pequenas atitudes.” (AHORTA, 

Instagram, 2020) 

 

Canais De Comunicação 

 

A empresa, belo-horizontina, está presente no Instagram, Facebook, Pinterest, possui 

um site com e-commerce e oferece ainda contato direto através do Whatsapp.  Averigua-se 

como diferencial das outras, a empresa estar presente na plataforma Pinterest, apesar desta não 

se definir como uma rede social, essa plataforma de uso pessoal e inspiracional têm pautado e 

impulsionado muitas decisões de compra no mercado. O perfil da Ahorta neste canal ainda é 

pouco explorado, mas por lá a marca reforça sua identidade. 

A marca se coloca de forma positiva no Instagram, possuindo quase 6 (seis) mil 

seguidores e seguindo pouco mais de 100 (cem) pessoas. A frequência de postagem no feed 

dessa rede gira por volta de 4 vezes por semana, essas publicações geram em média 80 (oitenta) 

curtidas e 6 (seis) comentários. As principais hashtags utilizadas são #argila; #argilabh; 

#comesticonatural; comesticonaturalbh; #autocuidado; #skincare e #aromaterapiabh. 

 
12 Fonte: AHORTA. Sobre nós. Disponível em: <https://ahorta.eco.br/sobre-nos/>. Acesso em 03 de novembro 

de 2020. 

https://ahorta.eco.br/sobre-nos/
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Figura 6- Recorte do feed do Instagram da AHORTA. Fonte: Captura de tela do perfil do Instagram da @ahorta_. Realizada 

em 03 de novembro de 2020. 

 

As postagens do feed do Instagram se intercalam entre imagens dos produtos e imagens 

com frases relacionadas às convicções da marca. A identidade de “natural” da marca é reforçada 

na estética de suas postagens. A Ahorta também dissemina conteúdos nos recursos IGTV e 

Reels do Instagram, no qual posta conteúdo informativo sobre ecologia e sustentabilidade, e 

também publicações mais dinâmicas e voltadas para o produto no Reels. A marca também 

utiliza o Instagram Shopping onde oferece um catálogo que é direcionado para o e-commerce 

do site. A empresa tem um posicionamento e uma causa bem traçada e trabalha sua 

comunicação na plataforma de forma coesa e coerente.   

Através dos comentários nas publicações, são possíveis interações as quais os usuários 

se relacionam de forma positiva com a marca, dizendo sobre a satisfação com os produtos, 

manifestando interesse, ou apenas elogiando a marca e os produtos.  

Ainda, explorando o Instagram, é possível constatar uma identidade visual conexa e 

harmoniosa, o feed é formado por composições elaboradas dos produtos, que levam tons de 

marrons, amarelo mostarda e vermelho amadeirado, a fim de apresentar os produtos de forma 
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sedutora. Já a logo da marca, possui uma escrita romântica e manuscrita, em conjunto com um 

desenho artístico de um “coração florescendo”.  

Explorando o Facebook da Ahorta verifica-se que além de espelhar o conteúdo 

produzido no Instagram no canal, a empresa compartilha diversos e links de matérias, pesquisas 

e reportagens sobre assuntos relacionados aos seus segmentos. Nessa rede existe baixíssima 

interação mediada por likes e comentários, mesmo possuindo quase 700 (setecentos) fãs da 

página.  

O site traz um ar clean, com fundo branco e detalhes minimalistas em preto. Criando 

um ar de delicadeza, que contrasta com a exposição dos produtos. Com estrutura básica de e-

commerce dispõe os produtos de forma bem organizada, com informações legíveis e de fácil 

acesso. 

 

Produtos 

 

Seus principais produtos são as argilas faciais, estas podem ser obtidas separadamente 

ou em um kit. Ao mesmo tempo a marca trabalha com óleos essenciais, sabonetes naturais, 

escalda pés, tônicos e manteigas faciais e corporais.  

O preço médio da marca é torno de R$30,00 (trinta reais), sendo as argilas as que 

possuem menor valor custam R$12,00 (doze reais) e com o valor mais alto apresenta-se a 

manteiga corporal e facial por R$50,00 (cinquenta reais). Todos são apresentados como naturais 

e veganos, no site a marca discorre sobre eles falando seus benefícios, ao final ela cita de forma 

objetiva os elementos contidos dentro dos produtos.  

 As embalagens são feitas todas de material reciclável, utilizando muito papel kraft, vidro 

e saquinhos de pano. Os pacotes para envio também são sustentáveis e não utilizam plástico. A 

identidade visual se estende às embalagens, mantendo o padrão de cores, utilizando detalhes 

como folhas, em sua maioria palmeiras, e alecrim, de forma minimalista e delicada, trazem 

também as informações sobre os produtos. 

4.2.6. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE DE BENCHMARKING 

 

Como resultado, ao analisar as marcas apresentadas percebe-se que mesmo dentro do 

mesmo segmento e trabalhando com produtos similares, cada um deles possui um estilo próprio 

e um posicionamento com diferentes diretrizes dentro de um propósito de produtos naturais, 
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sustentabilidade e consumo consciente, defendendo cada um deles de forma mais fervorosa 

causas distintas. Tendo isso em vista, nota-se também que cada um deles utiliza as mídias 

digitais e os seus recursos de maneiras diferentes. 

Investigando a marca desenvolvida por Clarisse Padilha, C. alma, percebe-se a intenção 

de ser um produto natural em sua divulgação, muito embora não haja comprovação se de fato 

é pela falta de transparência das composições nos meios online que antecedem a compra. O 

principal propósito comunicado pela marca é oferecer uma “beleza natural”, beleza essa 

conquistada por públicos, majoritariamente feminino, através do autocuidado com a pele, 

cuidado esse que é exponenciado pelos produtos da marca. O conteúdo é pouco diverso em seus 

formatos, por trazer apenas o rosto da idealizadora e fotos de produtos. Contudo, a C. alma 

utiliza de forma satisfatória todos os recursos do Instagram e e-commerce.  

A empresa Jaci Natural, única do grupo de São Paulo, conduz a ampliar o olhar para 

fora do território local de BH e região. A marca possui expressivos posicionamentos favoráveis 

ao veganismo, ao consumo consciente e à ecologia. Comunicando com transparência sua 

intenção em oferecer produtos biodegradáveis, veganos e Cruelty Free. Nota-se através da 

divulgação da composição dos cosméticos que estão compatibilizando ideias da marca, 

denotando coerência. Além da oferta desses produtos para o dia a dia, a Jaci também se torna 

um lugar de expor e discutir os pensamentos e ideais. Utiliza muito bem seu blog, debate e 

discute sobre diversos assuntos que conversam com a marca, reafirmando ainda mais os ideais. 

Portanto, a Jaci Natural tem uma boa construção de marca, utiliza com eficiência as mídias 

digitais a fim de construir uma comunidade participativa e engajada.  

Em confronto com os outros concorrentes analisados, pode-se observar que a Capim 

Guiné, denota aos seus cosméticos características holísticas, ao propor a cura energética por 

intermédio das propriedades naturais presentes em seus produtos. Sendo esse o principal fator 

de diferenciação dela das demais. Sua identidade e seu posicionamento são bem desenvolvidos, 

a marca se associa a um estilo de vida, voltado ao autoconhecimento, o poder das ervas, 

trabalhando sistematicamente com concepções de energia e espiritualidade. Entretanto a Capim 

Guiné, não explora todos os recursos das mídias digitais, tendo uma baixa de divulgação no 

meio, falta interação e diversidade de formatos e temas para além do produto. 

Dando continuidade, ao estudar a Bem Dita, empresa do interior de Minas Gerais, 

observa-se que ao propor cosméticos naturais e terapêuticos, aplicando a aromaterapia e 

fitoterapia a empresa assume sua responsabilidade por produtos naturais e sustentáveis. 

Possuindo uma estética mais voltada para a natureza, sua comunicação não assume um 
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posicionamento por causas, mas trabalha intensamente os benefícios de seus produtos, que tem 

como principal divulgação o fato de serem terapêuticos e naturais. A marca explora de forma 

básica as mídias digitais, nota-se que não existe uma estratégia, mas sim o único intuito de 

informar e oferecer os produtos.  

Por fim, ao analisar A Horta, distingue-se uma empresa que trabalha seu posicionamento 

acerca dos cosméticos naturais, com forte preocupação ecológica, tendo a sustentabilidade 

como principal ponto de partida. A criadora da marca exprime muito de sua personalidade e 

convicções da marca, gerando dessa forma uma sensação de proximidade pela humanização 

proposta. A marca se mostra empática a muitas causas. Sua comunicação é objetiva e clara, 

com apelo emocional em toda sua concepção e identidade, o que vem a ser uma forte estratégia.  

Consequentemente, a análise dos concorrentes atribui o entendimento que dentro do 

segmento de produtos naturais, existem diversas ramificações. Sendo de extrema importância 

a empresa se posicionar em prol de suas causas e criar a sua própria personalidade, baseando-

se no que se acredita e naquilo que se propõe em fazer. E para além, possuir coerência e oferecer 

transparência, a fim de gerar identificação e confiança, atributos que geram a venda (objetivo 

final do processo) e a fidelização dos consumidores. Tendo as mídias sociais, principalmente o 

Instagram, alto poder de alcance, de propagação, de viralização e de interação desde que usado 

de forma constante e estratégica. 

4.3. ANÁLISE DADOS PRIMÁRIOS  

 

A pesquisa de dados primários, realizada por meio de questionário do Google Forms 

(APÊNDICE A), foi divulgada em diversos grupos do Facebook, com diferentes temáticas, 

sendo alguma delas: regional de Belo Horizonte, interesses femininos de autocuidado e rotina 

saudável, misticismo e espiritualidade, veganismo e vegetarianismo, assuntos profissionais e 

acadêmicos, entre outros. A pesquisa resultou em 229 (Duzentas e Vinte e Nove) respostas no 

formulário e após o fim da coleta de dados, foi realizada a análise dos resultados obtidos. 

Como dados sócio demográficos, observa-se que 89,9% das participações vieram do 

público feminino, em oposição a 9,6% masculino. Representando 40,6% dos entrevistados 

estão as pessoas com faixa etária entre 21 a 25 anos, em proporções menores estão as pessoas 

com 26 a 30 anos com 12,7% e 31 a 35 anos com 11,5% de adesão.  

Na pesquisa constata-se que 61% dos entrevistados são onívoros (consomem produtos 

animais e vegetais); 19,7% são entusiastas do movimento vegetariano; 6,6% vegetariano ovo 
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lacto; 4,4% vegetariano, porém entusiasta do movimento vegano e apenas 3,9% veganos. 

Destes 67,5% comprariam de uma empresa que possui em seu mix opções veganas e não 

veganas, inclusive alguns participantes veganos. Um total de 3,7% não compraria, observa-se 

que esses são entusiastas ao movimento vegano, já 28,7% talvez comprassem, sendo esses 

veganos e os demais grupos.  

Como dados de consumo, os membros que participaram informaram que compram 

cosméticos naturais com a seguinte frequência: 31,3% uma vez a cada três meses; 21,3% uma 

vez por mês; 18,8% uma vez a cada dois meses e 8,8% comunicaram que não compram 

cosméticos naturais. Ainda nesse sentido, 61,3% compram online e também em lojas físicas, 

12,5% anunciaram que só compram pela internet e ao analisar o poder aquisitivo dos públicos 

nota-se que majoritariamente ele possui renda familiar acima de 6 mil reais. O ticket médio de 

investimento por mês com produtos de cuidado pessoal (sabonetes, velas, incensos, banhos 

especiais, etc.) ficou partilhado em 31,5% de R$ 31,00 à R$ 50,00; outros 30% de R$ 51,00 à 

R$ 100,00 e com 22,5% mais de R$ 100,00. 

Ao avaliar o consumo dos veículos de comunicação percebe-se que a grande maioria 

dos públicos participante da pesquisa utiliza a internet como principal meio de comunicação 

para o consumo, abrangendo um total de 99,6% das pessoas atingidas. Com grande disparidade 

o segundo e terceiro lugar encontram-se a TV Aberta e a TV a cabo, com 41,5% e 42,8% 

respectivamente. Demonstrando assim a força da internet como meio de comunicação mais 

usado, o que reforça o desenvolvimento de uma marca com forte presença na Internet. 

Com mais profundidade, a pergunta seguinte debruça-se para mensurar quais são as 

redes sociais mais acessadas. Nesse cenário, o Instagram liderou o ranking com 87,3%, sendo 

acompanhado pelo Youtube (69,9%) e pelo Facebook (62,9%). Outras redes sociais estão no 

radar como o Twitter (31,4%), o Pinterest (17%), o LinkedIn (15,7%) e o TikTok (13,5%). 

Em continuidade, investiga-se qual o conteúdo mais é atrativo nas mídias digitais, 

percebesse que os temas mais comuns entre os participantes são de Entretenimento (72,1%), de 

Saúde e bem-estar (67,2%), de Receitas (48%), de Cultura (46,7%), de Beleza (42,4%), e 

dividindo quinta posição Política e Espiritualidade (37,1%).  

Em outra questão, está sobre como desfrutam suas horas de lazer, os entrevistados 

indicaram realizar atividades envolvidas com as soluções propostas pela Epifania, tendo em 

vista que 23,1% analisaram que cuidam do corpo, 13,1% indicaram fazer Skin Care, além de 

7,9% inferem que cuidam do espírito aparece com 7,9%, próximo surge meditar (7%).  
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  Os entrevistados apontaram ainda quais são os seus hábitos antes de realizar uma 

compra, definindo quais fatores são determinantes para a conclusão da compra.  Nesse quesito, 

a qualidade do produto é o fator mais determinante (46,3%), em segundo lugar 43,8% dos 

participantes afirmam pesquisar no Google antes de realizar uma compra, 37,5% revelam que 

antes de comprar pedem indicação a um amigo e 36,3% visualizavam o perfil da marca no 

Instagram antes da compra.  

Em continuidade, o que mais motiva os envolvidos a comprar produtos de bem-estar e 

cuidado pessoal é o fato de serem produtos veganos, livres de crueldade animal e/ou sem 

exploração de recursos naturais e de mão de obra (56,3%). O cuidado com a higiene com a 

aparência e o bem-estar motiva, todavia, os entrevistados gostam que os produtos tenham outros 

benefícios que representam significativos (43,8%), em sequência a questão de serem produtos 

sustentáveis e/ou artesanais (32,5%). A partir de tais informações ressaltam-se os pontos fortes 

e as oportunidades da marca ao possuir tais requisitos.    

Da mesma forma, foram indagados quais fatores são mais importantes na hora de 

escolher uma marca de cosméticos e produtos de bem-estar. Em resposta, a qualidade é o fator 

mais importante com 86,3%. Outros pontos também se destacaram como o preço (71,3%), 

assim como a oferta de produtos veganos com 51,2%. Mostrando, por conseguinte, mais 

afinidades com a proposta de valor da Epifania Natural.  

A fim de adquirir o entendimento do que mais atrai e interessa os públicos, foi 

questionado qual tipo de produto de bem estar e cuidado pessoal mais chama a atenção. E em 

primeira posição aparecem os sabonetes artesanais (66,3%); seguidos dos sabonetes veganos 

(58,8%); os incensos naturais aparecem com 28,7%, já as velas perfumadas e naturais com 25%, 

os banhos energéticos com 25% e por fim os com cristais (21,3%). Através dessas respostas 

pode-se inferir que dentre o mix de produtos da Epifania Natural, os sabonetes possuem grande 

potencial para ser o carro-chefe em relação à atração dos consumidores. 

Debruçando-se sobre a temática de seleção dos recursos-chaves que são importantes 

para a criação de uma proposta de valor mais alinhada com o desejo do cliente. Constata-se que 

a origem da matéria-prima é um fator de compra relativamente importante, o qual 60,3% dos 

membros dão preferência a produtos naturais e sustentáveis, e em alguns casos dão preferência 

a produtos sem crueldade animal e/ou veganos (37,1%).  

A transparência na composição de cosméticos também foi abordada. Está se mostrou 

presente no critério de seleção dos indivíduos, de forma que 52% sempre consultam a 

composição daquilo que consomem, dando preferência a produtos artesanais e sem exploração 
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de mão de obra. Já 28,4% acham importantes, mas não é um fator determinante. Outros 16,6% 

se preocupam apenas se o produto é natural e/ou vegano. Tais dados salientam as oportunidades 

de conquistar os públicos ao promover uma comunicação transparente e próxima.  

Ao final da pesquisa realizada, foi solicitado que os entrevistados elegessem qual o grau 

de prioridade de alguns requisitos no momento de escolher onde comprar cosméticos e/ou 

produtos de cuidado e bem-estar pessoal. Os resultados mais significativos indicam que saber 

a composição do produto, o produto não possuir crueldade animal são fatores extremamente 

decisivos, assim como o preço dos itens. Em contrapartida, ser um produto vegano e/ou de 

marca vegana ganharam média importância, do mesmo modo que ser um produto natural, sem 

exploração de recursos naturais.  

Por fim, é exposto o interesse por produtos mais naturais, alinhados com pautas sociais 

como a sustentabilidade e o veganismo. Contudo, os participantes da pesquisa se mostraram 

entusiasmado por marcas que propõem uma comunicação mais próxima e transparente com o 

consumidor. 

 

5. EPIFANIA NATURAL: COMEÇANDO A DELINEAR O NEGÓCIO  

5.1. MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS PARA A EPIFANIA 

 

Após a coleta e análise dos dados primários e secundários é desenvolvido o modelo de 

negócio apoiando na metodologia Canvas BMC. Este se desenvolve a partir de 9 quadrantes a 

serem trabalhados, desenvolvendo primeiro os quadrantes localizados à direita e em um 

segundo momento os quadrantes à esquerda. 

O desenvolvimento do modelo é feito pela ótica do cliente, pensando a respeito dos 

públicos que se almeja atingir, a partir desse ponto, reflete-se sobre qual a proposta de valor da 

marca, a análise dos canais, o relacionamento da marca e o fluxo de receitas. Em sequência são 

construídos os quadrantes localizados à esquerda, debruçando-se sobre os recursos chaves, as 

atividades chaves, os parceiros chaves e a estrutura de custo. Finalizada essas reflexões, chegou-

se aos seguintes resultados:  
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Figura 7- Canvas: Modelo de Negócio: Epifania Natural 

 

➢ SEGMENTOS DE CLIENTES 

○ Pessoas que buscam por momentos de autocuidado, um ritual de beleza natural 

e/ou desacelerar um pouco da rotina; 

○ Pessoas que buscam por produtos de bem estar e cuidado com o corpo que lhes 

forneça uma experiência diferenciada e mística; 

○ Adeptos a ecologia, sustentabilidade e a não exploração de mão de obra recursos 

naturais, animais e da natureza; 

○ Geração Z que está preocupada com o consumo consciente, a sustentabilidade e 

seu bem estar, em especial mulheres; 

○ Mulheres 35+ que se importam com os cuidados com a pele, mas que procuram 

por uma pegada mais natural e que proporcionem um envelhecimento natural. 

Estas também buscam por rituais de cuidado com a beleza de forma lenta e 

natural.  

➢ PROPOSTA DE VALOR  

○ Produtos naturais, artesanais, feitos com matéria prima orgânica e sem a 

exploração de mão de obra e de animais; 
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○ Produtos que tratam a pele de forma natural e cuidadosa, não sendo agressivos 

nem invasivos à pele; 

○ Medicina natural; 

○ Uma nova experiência de cuidado, que traz consigo a energia feminina; 

○ Produtos sustentáveis, ecológicos, que preservem o meio ambiente e promovam 

um consumo mais consciente; 

○ Uma experiência que permite a conscientização a respeito da integralização do 

corpo espiritual e físico; 

○ Uma relação mais íntima com seu próprio corpo, mais pura e natural, livre de 

tabus e rotulações; 

○ Uma experiência mística e natural; 

○ Uma forma de ao mesmo tempo cuidarmos dos nossos corpos (físico e espiritual) 

de maneira natural e conjunta; 

○ Um facilitador do contato com a espiritualidade; 

○ Experiência de contato com a natureza; 

○ Comércio local. 

➢ CANAIS 

○ Redes sociais digitais:  

■ Instagram; 

■ Facebook; 

■ Spotify; 

■ TikTok; 

■ Pinterest; 

■ Telegram; 

○ E-commerce próprio; 

○ Feiras e eventos. 

➢ RELACIONAMENTO  

○ Discurso transparente; 

○ Conscientização dos públicos a respeito da cosmetologia natural; 

○ Engajar os públicos nas causas naturais e ambientais da marca; 

○ Incentivar rituais místicos e de beleza já existentes; 

○ Aproximar os públicos da natureza, o seu “eu interior” e de sua espiritualidade; 
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○ Desmitificar o autocuidado natural; 

○ Promover proximidade com os públicos; 

○ Transmitir uma ideia de espiritual natural. 

➢ FLUXO DE RECEITA 

○ Venda de produtos; 

○ E-commerce; 

○ Pagamento realizado via pix, depósito, cartão e boleto; 

○ Preço entre R 15,00 e R$100,00; 

○ Assinatura de uma mensalidade  

➢ RECURSOS- CHAVES 

○ Equipe de produção; 

○ Equipe de comunicação e de relacionamento com o cliente; 

○ Equipe de gestão financeira; 

○ Equipe de logística; 

○ Espaço de manipulação e estoque dos produtos; 

○ Investimento inicial; 

○ Equipamento de produção dos produtos; 

○ Redes sociais digitais; 

○ Plataforma de e-commerce; 

➢ ATIVIDADES CHAVES  

○ Produção e manipulação dos produtos; 

○ Atividades de logística; 

○ Contabilidade; 

○ Desenvolvimento e aprimoramento de produtos. 

○ Gerenciamento das redes sociais digitais: 

■ Produção de conteúdo; 

■ Relacionamento com os clientes; 

■ Acompanhamento do mercado. 

➢ PARCEIROS CHAVES 

○ Fornecedores; 

○ Consultores de produtos naturais. 

○ Correios e outros transportadores; 
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○ Redes sociais digitais 

○ Desenvolvedores de sites e e-commerce; 

○ Estrutura de custo; 

○ Custo da matéria prima e de embalagens; 

○ Mídias pagas; 

○ Cursos de especializações; 

○ Aquisição de equipamentos de produção; 

○ Manutenção e aquisição do domínio do site; 

○ Aluguel do local de produção e estoque; 

○ Equipe de comunicação e relacionamento com o cliente. 

 

5.2. CONSTRUÇÃO DA MARCA 

5.2.1. DEFINIÇÃO DA MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Após o desenvolvimento do modelo de negócios da marca voltou-se os olhares para as 

questões guias da marca, determinando de forma mais clara quais são os valores defendidos 

pela marca Epifania Natural e que serão usados como guia para o desenvolvimento do plano de 

comunicação. Sendo eles: 

★ A sustentabilidade em criar produtos e relações que sejam de fato sustentava e que não 

agridam o meio ambiente, prezando por materiais ecológicos, biodegradáveis e de 

menor impacto ao ecossistema.  

★ A ética, transparência e integridade compõem a essência da marca sendo os pilares 

do seu relacionamento, sempre priorizando a verdade e a justiça como a melhor forma 

de agir em qualquer situação. 

★ O respeito à vida dos seres humanos e dos animais, respeitando o ciclo de vida de todos 

e não se colocando como melhores, nem donos da vida de nenhum ser, apenas mais um 

elemento que compõe a vida na Terra. 

★ O equilíbrio e o bem estar são fundamentais para o desenvolvimento de uma vida mais 

saudável. Abarcando o equilíbrio e bem estar do corpo e da mente. 
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★ A empatia e a sororidade são valores que permeiam as relações que se deseja construir 

dentro e fora da empresa, estando sempre dispostos a se colocar no lugar do outro e 

tentar entender suas dores e sonhos. 

★ Trabalhar para fazer a diferença no mundo, ao construir e incentivar pequenas ações, 

a cada dia, que tem potencial de fazer do mundo um lugar melhor para todos. 

★ A crença e espiritualidade guiam nosso caminho nos permitindo levar momentos de 

autocuidado verdadeiros a nossos clientes.  

 

Tendo em mente tais valores, é possível delimitar onde Epifania Natural almeja chegar, 

dessa forma a visão da empresa consiste em: “Ser autoridade no mercado de cosméticos 

naturais e veganos, promovendo a consciência sustentável e o cuidado com o corpo físico 

e espiritual.”. 

A missão se expressa em: “Oferecer uma nova experiência de cuidado do corpo 

físico e espiritual, de forma mais sustentável e consciente através de cosméticos naturais e 

veganos.”. 

Respondendo aos aspectos da metodologia Golden Circle, obtemos:  

● Por quê? Oferecer uma nova experiência de cuidado do corpo físico e espiritual, de 

forma mais sustentável e consciente através de cosméticos naturais e veganos. 

● Como? Com um atendimento especial e uma variedade de produtos de qualidade, 

atendendo as necessidades de cada consumidor. 

● O quê? Produtos naturais para autocuidado e bem estar. 

5.2.2. SELEÇÃO DO MIX DE PRODUTOS 

 

Os produtos da marca crescem em duas direções: autocuidado e espiritualidade. Esses 

aspectos se mantêm conectados a uma produção sem exploração animal e ambiental. A Epifania 

Natural desenvolverá os seus produtos a partir de matérias-primas naturais, veganas, 

embalagens recicláveis e/ou reutilizáveis, sempre dando prioridade ao papel e ao biodegradável. 

E ainda, expondo com muita transparência quais são os componentes de cada produto e como 

ocorreu o processo de fabricação.  

Tendo isso à vista, a marca oferece sabonetes feitos com matéria prima natural, obtida 

de forma sustentável. Estes levam a essência da natureza aos momentos de autocuidado, com 
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tratamentos direcionados e personalizados para cada tipo de pele. O mix de sabonetes é 

composto por:  

❖ Sabonete de argila verde para peles oleosas, propondo a redução da oleosidade da pele 

de uma forma natural e não agressiva; 

❖ Sabonete para pele seca, trazendo óleos para a umectação e hidratação da pele; 

❖ Sabonete para pele sensível, a fim de relaxar e acalmar a pele, utilizando a camomila 

como meio; 

❖ Sabonete relaxante/revigorante, que promove a ativação da pele; 

❖ Sabonete para hidratação tem como intuito de cuidar e hidratar a pele; 

❖ Sabonete esfoliante a fim de limpar a pele e livrá-la de impurezas; 

Ainda pensando na pele a marca oferecerá uma linha de argilas para pele, estas serão 

embaladas em um pote de vidro que pode ser ou reutilizado ou reciclado.  

❖ Argila Verde para peles oleosas; 

❖ Argila Preta para o detox da pele; 

❖ Argila Rosa para hidratação da pele. 

A fim de ajudar seus clientes com seus momentos e rituais de limpeza e energização, a 

marca oferece “banhos energéticos”, feitos com ervas e sal grosso. Por sua vez, são embalados 

em saquinhos de pano que podem ser reutilizáveis. Os “banhos” são: 

❖ Limpeza energética, usando o sal grosso, forte agente na limpeza de energias em 

conjunto com ervas naturais para e energização positiva como o alecrim entre outros;  

❖ Tranquilidade, usando ervas naturais para equilibrar a energia de forma leve e tranquila, 

afastando a ansiedade e agitação da vida cotidiana; 

❖ Amor-próprio, aflorando a energia sexual e vital, agente na renovação de energias em 

conjunto com ervas naturais para e energização do sagrado feminino, elevando suas 

vibrações. 

Para os momentos de rituais, pensou-se em produtos que estão presentes no cotidiano 

de autocuidado físico e espiritual, tendo como resultado uma linha de velas aromáticas, sendo 

elas ofertadas com diferentes intenções:  

❖ Sexualidade: enche o ambiente de energia voltada para o sagrado feminino; 

❖ Dinheiro: ajuda a entrar em consonância com uma energia mais próspera;  

❖ Limpeza energética: ajuda a limpar o ambiente de energias indesejadas; 
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❖ Reenergização: possibilita a movimentação energética no ambiente;  

❖ Bem estar - longevidade – tranquilidade: traz a tranquilidade de um momento de bem 

estar;  

❖ Concentração: ajuda a conduzir suas energias de forma mais organizada.  

❖ Se inspirando nos rituais yogues, a marca traz a vela dos 7 chakras composta por 7 

pequenas velas que representam cada um dos pontos de abertura.  

Em continuidade, a marca disponibiliza uma coleção de incensos naturais, outro meio 

de energizar seu ambiente. Os incensos serão embalados em envelopes de papel kraft, a fim de 

protegê-los e preservá-los, possuindo as seguintes intenções: 

❖ Limpeza Energética: ajuda a limpar o ambiente de energias indesejadas; 

❖ Reenergização: possibilita a movimentação energética no ambiente; 

❖ Tranquilidade: traz a tranquilidade de um momento de bem estar; 

❖ Foco/concentração: ajuda a conduzir suas energias de forma mais organizada;  

❖ Amor-próprio: enche o ambiente de energia voltada para o sagrado feminino; 

❖ Dinheiro: ajuda a entrar em consonância com uma energia mais próspera;  

❖ Incensário: suporte de cerâmica para o uso dos incensos.  

Além disso, a Epifania Natural oferecerá kits de produtos selecionados de acordo com 

objetivos específicos, embalados em uma caixa de papelão personalizada, são eles: 

❖ Kits cristais 7 chakras: Conjunto com os cristais correspondentes a cada um dos sete 

chakras; 

❖ Kit 7 chakras: Conjunto dos cristais de cada chakra mais vela sete chakras;  

❖ Kit de sabonetes para pele seca: Seleção de sabonetes para o cuidado de peles secas; 

❖ Kit de sabonetes para pele oleosa: Seleção de sabonetes para o cuidado de peles oleosas; 

❖ Kit Amor próprio: Seleção de produtos que tem como intenção proporcionar um ritual 

de autocuidado e amor-próprio. 

❖ Kit de Incensos Energia: incensos com as intenções de limpeza, tranquilidade e amor-

próprio. 

❖ Kit de Incensos Prosperidade: incensos com as intenções de reenergização, sucesso 

financeiro (popularmente: “chama dinheiro'') e bem estar. 
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5.2.3. BRAND PERSONA 

 

Em consonância a missão, visão e valores e o propósito encontrado no Golden Circle se constrói 

a Brand Persona. A marca Epifania Natural é personificada do seguinte modo: 

● Como sou? Mulher, 33 anos. 

● Como é a minha voz? Segura, confiante, positiva, inspiradora e cuidadosa. 

● Como falo? “Olá, Nome da Pessoa! Que alegria receber o seu contato”. “Fico feliz que 

tenha gostado dos nossos produtos, pensamos em tudo com muito carinho.” "Gratidão 

por confiar no nosso trabalho, tudo é feito com muito amor e carinho.” “Juntas podemos 

construir um mundo melhor!” “Esse produto irá aflorar ainda mais a sua beleza.” “Seu 

pedido foi enviado com boas intenções e muita energia positiva, para despertar o que há 

de melhor em você.” “Espero que possamos ter contribuído para uma experiência única 

e mística de autocuidado.” “Fico muito feliz de você sentir de iniciar com a gente essa 

jornada.”.  

● Como eu não falo? “Espera aí que vou ver e te falo”. “O que você vai querer?” 

“Obrigada pelo contato, aguardo retorno”. “Não sei para que serve, mas é bom” “Você 

precisa se cuidar, mulher não pode ser desleixada".  

● Por quais assuntos me interesso? Autocuidado; Autoconhecimento; Cuidado com o 

corpo; Bem Estar; Beleza; Espiritualidade; Rituais. 

● Como as pessoas me veem? Como uma pessoa vaidosa, jovial, espiritualizada, engaja, 

solicita e com muita sabedoria.  

A Epifania Natural é uma marca jovem, mas ela precisa passar segurança aos seus 

públicos, por isso ela se apresenta com 33 anos. Por ser uma mulher, ela consegue ser mais 

empática com seus públicos que é em maior grau feminino. Jovem, engajada, e espiritualizada 

ela consegue permear todo o universo da sua audiência, podendo inspirar e construir com suas 

experiências e produtos.  

5.2.4. CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

 

Paleta de Cores 

 

A paleta de cores da Epifania Natural foi construída a partir de duas esferas que a marca 

se propõe a trabalhar, o lado místico/espiritual e o aspecto natural relacionado à própria 



62 

 

 

 

 

natureza. Nesse sentido, as cores primárias selecionadas foram o roxo e o Off-White.  Já as cores 

secundárias definidas foram o verde musgo, turquesa, amarelo creme.  

O roxo foi selecionado por simbolizar o místico, a espiritualidade, a transformação, a 

sabedoria e a sensibilidade, a fim de transmitir a característica mística e holística da marca. 

Enquanto isso, a cor verde simboliza a autoconsciência, o meio ambiente, a saúde, a juventude 

e a fertilidade. Já o azul simboliza a paz, a água, o equilíbrio e a tranquilidade, a calma, a 

confiança, a limpeza, e a harmonia. O Off-White simboliza a leveza, a paz e a harmonia. O 

amarelo se opondo aos tons escuros traz a sabedoria, a energia, o otimismo, a imaginação, o 

relaxamento e a alegria.  

Desse modo, chegou a um tom de roxo escuro, verde musgo, azul turquesa, amarelo 

creme e Off-White. Com isso, é construída a paleta de cores, a qual consegue transmitir de forma 

visual a proposta de valor da Epifania Natural.  

 

 

Figura 8 - Paleta de Cores: Epifania Natural. 

 

 

Nome e Tipografia 

 

Para o desenvolvimento do nome são consideradas todas as informações expostas e 

desdobradas no desenvolvimento da marca, seus valores, propósito e posicionamento. Com o 

objetivo de integrar a escolha do nome com todo o processo, criando uma identidade de marca 

coesa, simbólica e representativa. Partindo desse pressuposto, realizou-se uma reunião de 

BrainStorm, nesse ato foram levantadas palavras-bases que remetesse as diretrizes da marca 

levantadas no modelo de negócios Canva e na Missão, Visão e Valores, alçando assim os 

seguintes temas: deusas, ervas, rituais e sensações.  

Dessa forma, chegou-se à palavra Epifania, entendendo essa como um substantivo 

feminino que representa uma sensação de completude e realização. Entrando mais a fundo no 
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significado da palavra, compreende-se que uma Epifania se trata da revelação a partir de algo 

inesperado; uma percepção intuitiva, um sentimento que expressa à sensação de entendimento 

ou compreensão da essência de algo. 

Nesse contexto, a palavra Epifania para a marca simboliza e representa um momento de 

revelação e percepção intuitiva do próprio indivíduo sobre ele mesmo através do uso dos 

produtos ofertados. A palavra natural vem compondo o nome como forma de acentuar esse 

sentimento de compreensão da própria essência que acontecerá de forma genuína, espontânea 

e intuitiva. 

Após a escolha do nome Epifania Natural, busca-se encontrar a tipografia que representa 

também as ideias da marca e transmita sua mensagem visualmente por meio de símbolos. Para 

definir a tipografia, foi realizada uma ampla pesquisa, e chegou-se a duas fontes. Mirando em 

uma caligrafia manuscrita, a fonte denominada “Capetown Signature” foi a escolhida para o 

nome e também para textos curtos. Essa tipografia possui como intuito transmitir de modo 

casual, simples e objetivo os ideais de elegância, liberdade, criatividade e singularidade da 

marca. A outra fonte escolhida para compor o nome e também para textos longos é enunciada 

como “Lato Italic”, nela as letras não apresentam serifas, ou seja, prolongamento nas 

extremidades, atribuindo simplicidade e objetividade visual. Na psicologia das fontes, essa 

fonte representa clareza, sensibilidade e honestidade, valores os quais a marca compartilha.  

 

Figura 9- Tipografia: Epifania Natural 

 

 

Logo 

 

O estilo de logo optado foi o Combination Mark, o qual combina textos e símbolos para 

formar um logotipo. O mesmo logo carrega duas fontes de reconhecimento de marca, o nome 
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para ajudar na identificação e memorização e o símbolo para ajudar no entendimento e 

percepção. Podendo os dois componentes ser usados separadamente quando a situação exigir.  

Partindo desse ponto, para a criação da logo, focaliza-se nos aspectos da marca 

caracterizados pelo cuidado, a cura, a espiritualidade, o natural, o artesanal, o contato com a 

natureza e a misticidade. Após ressaltar esses aspectos, buscam-se elementos que possam 

ilustrar a logo junto ao nome. Nesse sentido, pensou-se em ilustrações de mãos em posição de 

oferta, a fim de representar o artesanal, o místico, a cura e o cuidado. Para a composição foram 

eleitos o sol e a lua, os raios do sol simbolizam a iluminação de um momento de Epifania, os 

astros ainda representam o natural, a natureza e seus ciclos, a magia e a energia do cosmo. 

Como forma de revelar ainda mais sobre a marca, chega-se a um olho, indicando a revelação, 

o autoconhecimento e a consciência. Popularmente conhecido como o olho que tudo vê, o 

símbolo exibindo um olho cercado por raios de luz é interpretado como a representação da 

espiritualidade e a onisciência.  

Após a escolha de elementos chaves foi pensado a distribuição de elementos de forma 

a construir uma logo, para isso foi usando as proporções áureas: 

Figura 10- Logo: Criação da logo: Epifania Natural 
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Dessa forma abaixo se observa o resultado final e a logo da Epifania Natural: 

 

 

Figura 11- Logo: Epifania Natural. 

 

5.3. TRAÇANDO A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA O 

LANÇAMENTO DA MARCA EPIFANIA NATURAL 

5.3.1. DIAGNÓSTICO 

 

Análise da matriz de SWOT 

 

No diagnóstico do ambiente externo e interno da Epifania Natural, por intermédio da matriz de 

SWOT (FOFA), foram obtidos os seguintes resultados:  

 

➢ Forças: Atendimento personalizado, com qualidade e rapidez; Produtos de qualidade e 

artesanais; Produtos naturais, veganos e sustentáveis; Incentivo do consumo de produtos 

naturais; Promoção de novas experiências, autocuidado, consciência corporal e 

espiritual; Presença no mundo digital; Domínio de ferramentas de comunicação. 

 

➢ Fraquezas: Preços mais elevados do que de produtos industrializados; Falta de 

experiência no mercado; Baixa presença no mundo digital, por estar iniciando agora; 

Não ter uma base de clientes consolidada; Ainda não ter um quadro de fornecedores 

estabelecido; Produção em baixa escala; Pouco recurso financeiro para investimentos; 



66 

 

 

 

 

Não ter loja física. 

 

➢ Oportunidades: Avanço do mercado digital; Pandemia do Coronavírus - Gerando um 

aumento do consumo online e de produtos de autocuidado e beleza; Crescimento do 

estilo de vida vegano; Crescimento gradativo do consumo consciente; Busca por 

produtos naturais que promovam a saúde e a qualidade de vida; Procura gradativamente 

por produtos sustentáveis, biodegradáveis e recicláveis como forma de agredir menos o 

planeta; Crescimento do mercado artesanal. 

 

➢ Ameaças: Crise econômica e política, gerando um mercado interno instável; Oscilações 

nos preços de matéria-prima; Concorrência local com mais experiência e tempo de 

mercado; Concorrência com os produtos industrializados, que são mais baratos e de fácil 

acesso; Entrada de concorrentes mais preparados. 

 

Por conseguinte, essa visão mais nítida da situação possibilita o desenvolvimento da 

campanha de lançamento mais fiel à realidade, pois se sabe quais questões de força e 

oportunidades podem ser exploradas e quais são mais frágeis, requerendo mais atenção.  

 

Buyer Personas da Marca 

 

Após a coleta e análise de todos os dados é realizada a criação da Buyer Persona, a fim 

de diagnosticar de forma mais aguçada o público-alvo e quais suas principais peculiaridades. 

Sendo desenhadas as três seguintes personas:   
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Tabela 1- Persona 1 Perfil 

PERSONA 1:  PERFIL   

Nome: Marina; 

Idade: 21 anos; 

Estado civil: solteira; 

Com quem mora: com os pais e com o irmão; 

Como ela se identifica: vegetariana entusiasta ao movimento vegano; 

Profissão: estudante de engenharia ambiental; 

Classe social: D; 

Papel no processo de compra: decisora, usuária e influenciadora; 

Influenciadores da compra: os amigos, a internet e as redes sociais, os especialistas e os 

pais; 

Frequência de compra de produto de bem-estar: 1 vez a cada três meses; 

Redes sociais mais usadas: Instagram, Twitter, YouTube, Tik Tok e WhatsApp. 

Dores: Incômodo em produtos industrializados | Medo de não encontrar produtos naturais 

que estejam alinhados com sua preocupação sustentáveis | Medo de não encontrar produtos 

que atendem suas necessidades com preços justos | Se preocupa com o autoconhecimento e 

não sabe como pode trabalhar melhor isso | Gostaria de ter mais momentos de autocuidado |  

Receio de não conseguir aderir ao movimento vegano | Preocupação com o futuro do planeta. 

 

Ganhos: a satisfação de poder adquirir um produto de bem estar | Experiência de maior 

intimidade consigo | Consumo que condiz com seus valores de sustentabilidade e de menos 

impacto no meio ambiente |  Sentir-se  parte de um movimento maior de cuidado com o meio 

ambiente | Consumir sem exploração animal. | Preço justo produtos de qualidade | 

Oportunidade de consumir produtos veganos | Aprender novos rituais de autoconhecimento 

e autocuidado. 

Quem é a Marina?  

Marina é uma jovem mulher de 21 anos, solteira, ela mora com os seus pais e irmão, em uma 

casa na região metropolitana de Belo Horizonte. 
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Nina, como é chamada pelos amigos, cursa engenharia ambiental na Universidade Federal. 

Muito antenada e preocupada com o planeta, ela abraça a luta do vegetarianismo, a fim de 

contribuir para a diminuição do desmatamento no mundo. Ela também é consciente em 

relação à necessidade de reciclar, adotando a regra dos 3R ‘s, Reduzir, Reutilizar e Reciclar 

em sua vida.  

Em seu tempo livre, ela gosta de se distrair na internet, ir a bares e restaurantes, ler livros e 

cuidar do corpo. No intuito de ter mais momentos de autocuidado, a Nina procura por 

produtos que estejam alinhados com suas ideias de vida mais sustentável e ecológica, sendo 

naturais e que possam 68juda-la a experimentar momentos de maior intimidade consigo 

mesma.  

Ao encontrar uma marca que se importa com suas ideias, Marina, fica satisfeita, se tornando 

uma cliente fiel, principalmente se a marca for transparente e possuir um excelente 

atendimento aliado a produtos de qualidade com preço justo. 

 

Tabela 2 – Persona 2 Perfil 

PERSONA 2:  PERFIL  

Nome: Bárbara; 

Idade: 26 anos; 

Estado civil: Em um relacionamento;  

Com quem mora: pais e irmã; 

Como ela se identifica: onívora; 

Profissão: Fisioterapeuta; 

Classe social: C; 

Papel no processo de compra: decisora, usuária e influenciadora; 

Influenciadores da compra: as amigas, o namorado, as redes sociais e referências de 

espiritualidade; 

Frequência de compra de produto de bem-estar: 1 vez a cada dois meses;  

Redes sociais mais usadas:  Instagram, Youtube, Facebook, Pinterest. 

Dores:  Comprar produtos de baixa qualidade | Não encontrar preço justos | Deseja novas 

experiências | Pouco contato com a natureza em relação ao que ela gostaria | Se preocupa com 
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o autoconhecimento | Gostaria de ter mais momentos de autocuidado | Busca ter uma rotina 

saudável | Gostaria de ter melhores hábitos de consumo | Medo de ser uma pessoa ruim. 

Ganhos: a satisfação de poder adquirir um produto de bem estar | Novas experiências de 

autoconhecimento e autocuidado | Contato com produtos naturais que a aproxima da natureza 

| Consumo sem exploração de recursos naturais, de animal e de mão de obra | Produto de 

qualidade com preço justo.  

Quem é a Bárbara?  

Bárbara tem 26 anos e é fisioterapeuta, mora com sua mãe e sua gata em um pequeno 

apartamento na cidade. Com a vida corrida que leva, se esforça para ter uma rotina saudável. 

Gosta de aproveitar seus momentos livres nas redes sociais como Instagram, Youtube, 

Facebook e Pinterest. Também gosta de passar seu tempo com o seu namorado Mateus, ir a 

bares e restaurantes, assistir filmes e descansar.  

Muito preocupada com o equilíbrio da mente e do corpo, se esforça todos os dias para ser 

uma pessoa melhor, sendo adepta a momentos ritualística e de autocuidado, que a ajudem 

estar em equilíbrio do corpo e da mente.  

Bárbara sente falta do contato com a natureza, acredita no poder dela, procurando em 

produtos de autocuidado um pouco desse contato perdido com a natureza. Ao escolher os 

facilitadores de seu momento de autocuidado, Babi, preza por aqueles que não têm exploração 

de recursos naturais, de animais e de mão de obra, que tenham um preço justo e 

principalmente resgatem essa relação espiritualista perdida com a natureza. . 

 

Tabela 3 – Persona 3 Perfil 

PERSONA 3:  PERFIL  

Nome: Juliana; 

Idade: 35 anos; 

Estado civil: Casada; 

Com quem mora: Com o esposo; 

Como ela se identifica: Onívora; 

Profissão: Lojista do segmento de vestuário;  

Classe social: C+ 
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Papel no processo de compra: decisora, usuária e influenciadora; 

Influenciadores da compra: as amigas, as irmãs, colegas de trabalho e as redes sociais; 

Frequência de compra de produto de bem-estar: uma vez no mês;  

Redes sociais mais usadas: Facebook, Instagram e Youtube.  

Dores: Produtos de qualidade | Preço justos  | Se preocupa com o autoconhecimento | 

Deseja trabalhar mais sua espiritualidade |  Gostaria de ter mais momentos de autocuidado | 

Se preocupa com a saúde e com envelhecimento | Gostaria de ter melhores hábitos de 

consumo |  

Ganhos: a satisfação de poder adquirir um produto de bem estar | Novas experiências de 

autoconhecimento e autocuidado | Contato com produtos naturais que a aproxima da 

natureza | Consumo sem exploração de recursos naturais, de animal e de mão de obra | 

Produto de qualidade com preço justo.  

Quem é a Juliana? 

Ao auge de seus 35 anos Juliana é uma mulher espirituosa que gosta muito de práticas 

esotéricas. Ela trabalha em uma loja de roupas de grife, e mora com seu marido em uma 

casa em um bairro simples. Ju passa muito tempo na internet, navegando por grupos do 

Facebook sobre espiritualidade e assistindo vídeos sobre filosofia, esoterismo e medicinas 

alternativas no Youtube, também curte ficar em contato com as amigas usando o Instagram 

e o Whatsapp.  

Em seu tempo livre, além da internet, ela gosta de ler bons livros, assistir filmes e 

descansar. Gosta de rituais que a ajudam a descansar e ter um momento consigo mesma, 

desejando ter mais rituais de autocuidado ligados a sua espiritualidade, se interessando por 

produtos que permitam novos meios naturais de rituais de autocuidado com o corpo e a 

mente.  

Ela se preocupa com os traços da idade que vem chegando aos poucos, mas não quer se 

submeter a procedimentos estéticos, por isso recorre a métodos mais naturais para conseguir 

retardar um pouco o processo de envelhecimento e proporcionando maior saúde da pele de 

forma natural. Da mesma forma, Juliana se preocupa com seu consumo e gostaria de ter 

hábitos melhores, ficando muito feliz ao encontrar uma forma de melhorar seu momento de 

autocuidado com produtos que carregam a força da natureza e não tem exploração de 

recursos naturais, de animal e de mão de obra.  
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5.3.2. DESAFIO ESTRATÉGICO 

 

Problema de Comunicação da Epifania Natural 

 

No momento atual, a Epifania Natural se encontra em desvantagem por ser uma marca 

entrante, ainda não conhecida e em consequência com baixa presença digital, em conjunto a 

marca não possui uma base de clientes consolidada e precisa encontrar o seu espaço no ambiente 

digital. 

 

Objetivo Macro 

 

Atrair os públicos e consolidar a marca nas mídias digitais, trabalhando o branding da 

Epifania Natural, como forma de gerar nos públicos reconhecimento de marca pelos seus 

valores, posicionamento e soluções.  

 

Objetivos Específicos 

 

➔ Suprir a baixa presença digital trabalhando o posicionamento da marca, de forma que 

ele fique evidente em todos os processos de comunicação e venda. 

➔ Buscar pontos de contato com os públicos da marca, através do uso das plataformas 

digitais e seus recursos.  

➔ Engajar os públicos através da espiritualidade, contato com a natureza, a 

sustentabilidade e todos os outros valores da marca. 

➔ Promover estrategicamente oportunidades de compra a fim de gerar conversões e caixa 

para a empresa. 

➔ Trabalhar o relacionamento de forma estratégica, cuidadosa e eficiente, de forma a 

fidelizar os clientes. 

5.3.3. ESTRATÉGIA 

 

 A marca irá utilizar de recursos disponibilizados pela plataforma de interações reativas 

para desdobrar o relacionamento, como: curtir, comentar, compartilhar, enquetes, caixas de 

perguntas, lembretes e termômetros. Em conjunto a marca irá criar oportunidade de interações 
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mútuas com seus públicos e o convidando a participar da Epifania Natural, nesse primeiro 

momento através de uma Live no Instagram. 

A estratégia foi desenvolvida a partir dos objetivos macro e específicos, tendo como 

foco atingir cinco grupos essenciais para a marca: branding, atração, engajamento, conversão 

e fidelização. Assim foram desenvolvidas ações que suprissem os objetivos da marca de forma 

conjunta. Em seguida, estas foram ordenadas de acordo com o seu momento no funil de vendas, 

compondo assim um storytelling mais fluido, que conversa e interage com os públicos de 

diversas formas em diferentes momentos do funil de vendas, e assim foram aprofundadas. 

Consecutivamente foi desenvolvido um protótipo do conteúdo, ou seja, simulações de 

publicações para as ações no Instagram, principal canal da marca. Buscando assim sanar o 

problema de comunicação da marca.  

 

Figura 12- Protótipo Instagram: Epifania Natural 
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Pré-Lançamento 

 

❖ Criação de conteúdo sobre o lançamento da Epifania Natural: A criação de 

conteúdo ocorrerá em um primeiro momento na plataforma Instagram, o conteúdo a ser 

trabalhado deve apresentar brevemente os seus valores e o seu posicionamento. A ideia 

é estabelecer uma atmosfera de imaginação e curiosidade, para que os públicos 

acompanhem o lançamento da marca. A data do lançamento será divulgada como “save 

the date” com constância nos diferentes canais do Instagram (Reels, Stories e Feed), 

trazendo visualmente além da identidade visual, os produtos da marca. Todavia o 

conteúdo, neste momento, não será focado em dizer sobre os produtos, apenas sobre o 

lançamento. Será incentivado que os públicos acionem os recursos de interação do 

Instagram Stories como o lembrete para ser notificado no dia do lançamento e 

termômetro para medir o entusiasmo dos públicos. Além disso, dez dias antes ao 

lançamento será realizada uma contagem regressiva nos stories com vídeos com os 

processos de criação dos produtos, a fim de cativar a audiência e mostrar sobre os 

processos internos da marca de forma transparente e genuína. Conteúdo similar a este, 

com um formato mais dinâmico, será publicado no Tik Tok.  Também será produzido 

conteúdo sobre a montagem e embalamento dos kits e produtos. Também será produzido 

um conteúdo sobre o envio dos kits para as influencers assim como o envio e o 

recebimento desses por elas. Em consonância, será divulgada uma playlist da marca na 

plataforma Spotify. E a criação de conteúdos inspirações no Pinterest, a fim de mostrar 

outras facetas da marca e seus processos de criação. 

 

❖ Divulgação orgânica: Divulgar o Instagram da Epifania Natural em grupos do 

Facebook e WhatsApp que possam ser um ponto de contato com as personas da marca. 

Realizar, também, o envio de e-mail marketing informando sobre o lançamento para o 

mailing obtido através da pesquisa de persona, recompensando os públicos que 

contribuíram participando da pesquisa com um cupom de 15% de desconto no primeiro 

pedido.  

 

❖ Divulgação com influenciadoras: Envio de press-kit exclusivo e em primeira mão para 

10 micros influenciadores locais. Estas devem ser mapeadas de acordo com o perfil e 

interesses das personas. As influenciadoras serão convidadas a compartilhar sobre o 
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recebimento do kit, realizando o unboxing em seu story, a mesma deve mostrar os itens 

do kit, convidar os seguidores a seguir a marca e conhecê-la através do evento (live) de 

lançamento, no qual será realizado o sorteio de dois press-kits iguais ao que a 

influenciadora recebeu. Entende-se que dessa forma a marca estará aumentando sua 

visibilidade e a interação atraindo os públicos através das influenciadoras e em demais 

frentes como o tráfego orgânico e pago através de anúncios.  

 

Lançamento 

 

❖ Live Commerce: A live commerce será o evento de lançamento da Epifania Natural, 

ele acontecerá no Instagram da marca e será dividido em 3 (três) momentos, sendo o 

primeiro uma apresentação sobre a marca e seus principais produtos. No segundo 

momento, três influenciadoras serão convidadas a compartilhar suas experiências com 

os produtos, a proposta é gerar interação e engajamento com a influenciadora e atrair o 

seu público. E por último, a live será aberta para perguntas, e então, serão selecionadas 

algumas perguntas para serem esclarecidas no ao vivo, gerando relações mútuas. 

Participarão da live três influenciadoras, essas serão selecionadas entre as 10 iniciais 

que receberam o kit, os critérios de avaliação serão a afinidade e desenvoltura para 

comunicar sobre a marca e seus produtos e o engajamento nas postagens que elas 

realizaram sobre o press-kit de pré-lançamento. As influenciadoras em questão serão 

convidadas a serem embaixadoras da Epifania Natural, sendo realizada uma parceria 

contratual para publicidade no Instagram. Antes do evento de lançamento, as 

influenciadoras selecionadas receberão um Kit de Embaixadora, o mesmo terá ao menos 

um produto de cada categoria.  

 

❖ Divulgação com embaixadoras (influencers): Além da participação na live, as 

embaixadoras devem produzir conteúdos usando os itens enviados no kit, a fim convidar 

os seus respectivos seguidores a interagir com a Epifania, durante sua campanha de 

lançamento. Os conteúdos produzidos por esses serões: um reels sequências de stories 

em dois dias distintos e uma postagem no feed. Esse conteúdo deve ser genuíno e 

mostrar a utilização do produto de forma natural, apresentando-o e despertando o desejo 

da audiência das influenciadoras. O mesmo será replicado no Instagram da Epifania e 

complementado com enquetes, box de perguntas e termômetros visando a interação com 
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os públicos da marca. Tendo isso em vista, a marca estará interagindo com os públicos 

através das influenciadoras, como porta-vozes, visto que ela se encontra em um 

relacionamento mais associativo com os públicos, transmitindo confiança ao aumentar 

a visibilidade da marca.  

 

❖ Criação de conteúdo: Sobre a marca e sobre os produtos. Produzir de forma assídua 

conteúdo sobre a marca: apresentando sua chegada e seus produtos com vídeos, 

mostrando a produção deles desde o início, até o embalo trazendo transparência; mostrar 

os produtos e suas formas de uso a em diferentes formatos (Stories, Feed, Tiktok, 

Facebook). A produção de Reels e TikTok’s usufrui da contagem regressiva e gera um 

chamado para a chegada do tão esperado lançamento. Deve-se sempre empregar 

hashtags em alta, por exemplo, #Countdown e que sejam relevantes no momento do 

lançamento. As mensagens textuais e visuais, no Instagram, devem chamar os públicos 

para interações com a marca, seja comentando e contando sua experiência, ou pedindo 

a eles que escolha seu preferido.  

 

❖ Divulgação do site nas redes sociais: Utilização do LinkTree para a divulgação do Site 

da marca, levando através de postagens no feed e no stories as pessoas a saberem mais 

do produto no site da marca, direcionando assim o tráfego para o site. A divulgação 

também deve ser feita nas outras redes com anúncios no Facebook; vídeos mostrando o 

site e como realizar uma compra no site no Tik Tok. Os produtos e outros conteúdos do 

site e Instagram devem ser publicados no Pinterest que deve sempre direcionar o tráfego 

para o site. 

 

❖ Campanha promocional de lançamento: Divulgação no feed, reels e stories do 

Instagram de uma promoção no lançamento que aciona um gatilho de contraste, 

incentivando os públicos a fazerem scompra de kits, por ser mais favorável 

financeiramente. 

 

❖ Cupom de desconto primeira compra no site. Disponibilização de um cupom de 

desconto de para primeira compra no site e frete grátis para determinadas regiões em 
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compras acima de R$200,00. Tendo como objetivo engajar os públicos a realizarem a 

ações de compra e conhecer os produtos.  

 

❖ Campanhas de mídia paga: No intuito de atingir o objetivo de ampliação da base de 

clientes, recomenda-se a realização de campanhas estratégicas no Gerenciador de 

Anúncios no Facebook. Os conteúdos impulsionados devem ser aqueles com maior 

propensão de divulgar o nome da marca, assim como seus produtos e benefícios. Para 

isso, as campanhas serão realizadas com segmentação estratégica, para atingir os 

públicos femininos com faixa etária entre 20 a 50, localizados em Belo Horizonte que 

se encaixam com o lifestyle da persona e compartilhem dos interesses que a Epifania 

proporciona. As campanhas, nesse momento, variam entre “reconhecimento de marca”, 

“engajamento”, “novos fãs” e devem ser direcionadas para o Instagram da marca. Em 

paralelo, será utilizado também o Google Ads, para campanhas de pesquisa que visam 

gerar leads, sendo segmentadas por palavras-chave, assim como campanhas de display 

que objetivam gerar tráfego para o site, aumentando a visibilidade e gerando 

reconhecimento de marca. 

 

Pós-Lançamento 

 

❖ Divulgação da marca com influenciadores: Continuidade da parceria estabelecida 

com as embaixadoras, onde elas devem produzir conteúdos semanais, mostrando a 

utilização dos produtos da Epifania Natural em sua rotina. No roteiro de parceria será 

sugerido que as influencers façam a inserção dos produtos em sua rotina, e através de 

vídeos compartilhando com os públicos os benefícios da marca, assim como a sua 

opinião sobre os produtos. 

 

❖ Marketing de conteúdo: Produção de conteúdo para blog como forma de atrair e 

engajar os públicos com temas relevantes, informativos, educacionais e motivacionais. 

Este conteúdo pode ainda ser divulgado no Instagram e no Pinterest, como forma de 

culminar em mais tráfego para o site.  

   

❖ Produção de conteúdo para as redes: Produção de conteúdo sobre dicas e informações 

sobre o universo da marca: autocuidado, bem-estar, natureza, sustentabilidade e 
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espiritualidade. O conteúdo deve ser publicado no Instagram, Facebook e Pinterest de 

acordo com os formatos de cada plataforma. No Tik Tok, em especial os conteúdos 

devem possuir um teor mais cômico e dinâmico. E, além dos canais já citados, no pós-

lançamento, também será desenvolvido um canal do Telegram, com o objetivo de 

compartilhar conteúdos da marca e aprender mais sobre os públicos, usando ferramentas 

disponíveis no aplicativo como a enquete anônima.  

 

❖ Sorteio por comentário: Desenvolvimentos de sorteios semanais de um vale compram 

de R$50,00 no Instagram, usando o comentário em posts como forma de ingresso no 

sorteio, a fim de engajar os públicos na rede da marca através de relações mútuas. Dessa 

forma, toda segunda-feira é sorteado um vale-compras para uma das seguidoras que 

mais engajar com o perfil na semana anterior. 

 

❖ Pop-up: Ao entrar no site a pessoa recebe um pop-up convidando a para se cadastrar 

um e-mail marketing e ganhar um cupom de desconto e conteúdo exclusivo 

semanalmente. Criando assim mailing para relacionamento por e-mail marketing e 

aumentando o alcance da marca.  

 

❖ Email marketing: Desenvolvimento de um canal de contato da marca com o cliente 

através do email marketing, enviando semanalmente conteúdo do blog e informativo ao 

cliente a fim de se manter presente e convencê-lo a respeito da marca. Atendendo 

também aos objetivos de conversão e de fidelização, através do envio também de 

promoções e cupons de desconto. 

 

❖ Prova social: Incentivar os feedbacks dos clientes, e com autorização destes realizar 

postagens sobre suas opiniões, mostrando a satisfação deles com a realização de compra 

e recebimento do produto. Nesse sentido, serão selecionados os feedbacks que abordam 

de forma mais detalhada a experiência da consumidora. Para o compartilhamento desses 

feedbacks será desenvolvido um template que simula o Direct do Instagram, com a 

mensagem em um balão de texto.  Essa ação é uma estratégia para conquistar novos 

clientes, evidenciando que os atuais estão satisfeitos, gerando reconhecimento, 

autoridade e credibilidade para a marca. Os depoimentos podem surgir de forma 
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espontânea, assim como serem incentivados com perguntas como “Como foi sua 

experiência? O que mais te encantou? Existe algo que eu poderia fazer para te deixar 

mais satisfeita?” Por fim, os feedbacks selecionados serão salvos em um destaque do 

Instagram ou compartilhado no feed.  

 

Ações de fidelização 

 

❖ Assinatura: Desenvolver um clube de assinatura da marca. Nesse caso, o cliente 

comprará um pacote trimestral, semestral ou anual e receberá mensalmente uma seleção 

exclusiva de produtos, contendo itens especiais e únicos que não se encontram no 

catálogo convencional. A ação visa fortalecer a base de clientes da marca. Indica-se que 

os kits sejam construídos através da opinião dos membros do canal do Telegram. 

 

❖ Provocar a postagem sobre a marca: Após a compra a cliente receberá em conjunto 

com seu produto um cartão oferecendo um desconto de R$20,00 na próxima compra 

acima de R$100,00, caso ela compartilhe em seu Instagram sobre a experiência com a 

Epifania Natural, o cupom será nominal e só será disponibilizado após a menção no 

Instagram. 

 

❖ Experiência no unboxing: Produção de embalagens únicas e elaboradas, desenvolvidas 

especialmente para gerar uma experiência sensorial para o cliente quando ele recebe sua 

compra. Essa ação será realizada através de composições de box que levem folhas secas 

para remeter a natureza; uma essência na embalagem para criar um aroma característico 

da marca; carta com mensagens personalizadas para cada cliente; brindes como 

mudinhas de plantas, sementes de girassol para plantio, adesivos e um QR Code para 

playlists com músicas para rituais.  

 

❖ Pesquisa de satisfação, avaliação dos clientes: Será disponibilizado um formulário, 

que objetiva realizar um estudo sobre a satisfação do cliente, visando compreender quais 

são os pontos que a marca pode evoluir e quais são os seus pontos fortes. 
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6. BALANÇO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRÓXIMOS 

PASSOS 

 

No desenvolvimento deste projeto foi possível observar a ascensão do mercado de 

cosméticos e produtos de bem-estar naturais, veganos e sustentáveis, constatando que, cada vez 

mais, as empresas precisam enfrentar seus concorrentes com diferenciais perceptíveis. Nesse 

sentido, é primordial uma comunicação transparente, participativa e interativa com os públicos 

unida de forma consistente ao posicionamento e propósito da marca. Tendo em vista que os 

consumidores estão cada vez mais exigentes e conscientes, a empresa precisa estar alinhada 

com as necessidades e desejos dos clientes a fim de propiciar sua prestação de serviço da melhor 

forma. Desse modo, toda a comunicação da marca será pautada pela transparência e interação. 

A aplicação da comunicação integrada conectada com a metodologia do Design 

Thinking em uma empresa auxilia na compreensão das necessidades e anseios de seus clientes 

em diferentes frentes da comunicação. Dessa forma se viabiliza a criação de um storytelling 

transmídia como forma de criar valor e aperfeiçoar os serviços e produtos para encantar os 

consumidores, se destacando da concorrência. Nessa perspectiva, a Epifania Natural abre 

margem para a interação em frentes distintas, podendo alcançar a visibilidade no meio digital. 

Ao longo deste projeto pode-se averiguar, apoiando-se em conjunto de autores e 

pesquisadores, a importância da estratégia de comunicação integrada para o desenvolvimento 

de uma marca mais coesa e fiel ao seu propósito e posicionamento. O desenvolvimento do 

modelo de negócios associado a toda a construção e planejamento de comunicação da Epifania 

Natural trouxe à luz como a marca se manifesta em seus relacionamentos, sendo estes 

construídos de forma próxima, participativa e interativa. Através do desenvolvimento do 

propósito e posicionamento foi possível definir como a marca expressa suas mensagens, além 

de toda a essência da sua comunicação administrativa, interna, institucional e mercadológica, 

através da filosofia de bem estar, cura física e espiritual, autocuidado, sustentabilidade e 

transparência que norteiam a comunicação.   

Pode-se afirmar que o objetivo geral e os objetivos específicos foram devidamente 

alcançados. A proposta de realização deste trabalho apresentou como objetivo geral 

desenvolver plano de comunicação integrada abarcando o desenvolvimento da marca Epifania 

Natural e uma estratégia de comunicação para o seu lançamento. E o mesmo foi alçando através 

dos objetivos específicos de explorar através do Design Thinking a desejabilidade, a viabilidade 

e a praticabilidade. Desenvolvendo, dessa forma, todas as diretrizes da construção de marca. 
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Verificando quais são as principais marcas de cosméticos naturais do mercado local, realizando 

um diagnóstico da comunicação desenvolvida por essas. Identificando o perfil dos clientes, 

mediante a pesquisa de mercado e a análise dos concorrentes. Definindo o público-alvo de 

interesse através de todos os estudos e pesquisas realizados, gerando assim as Buyer Persona, 

com criação de três perfis de públicos para Epifania. O desenvolver da marca e o apontamento 

do seu propósito e seu posicionamento, através da criação do modelo de negócios, a identidade 

visual, a Brand persona e a Missão Visão e Valores unido ao Golden Circle.   

Obtendo como resultado final o planejamento das ações conjuntas para três momentos 

do lançamento, em diferentes telas promovendo interações entre a empresa e os públicos, 

impulsionando a identidade e reconhecimento da marca Epifania Natural. E por fim, a 

compreensão de como uma estratégia de comunicação para o lançamento da marca é 

fundamental para o seu sucesso, adquirida por meio de todo o estudo desenvolvido. 

Diante do exposto, foi possível constatar de forma congruente a importância da 

comunicação integrada e como esta é um recurso chave para o bom desempenho de uma 

empresa como a Epifania Natural.  Além disso, assinalamos a relevância de um processo de 

planejamento construído de forma participativa, a fim de antecipar as ações e, ao mesmo tempo, 

construí-las por meio das interações e escuta das necessidades dos públicos e das audiências.  

 

6.1. PRÓXIMOS PASSOS 

 

A. Realizar pesquisa de controle de satisfação com os clientes periodicamente; 

B. Aplicar novamente uma pesquisa de personas quando a marca já possuir uma base de 

clientes consolidada a fim de identificar melhor os seus públicos; 

C. Analisar frequentemente a concorrência e o mercado, com o intuito de desenvolver 

estratégias de marketing e relacionamento para de destacar; 

D. Desenvolver quais são as metas a serem alcançadas após o lançamento, assim como a 

editoria de conteúdo semanal para as mídias sociais; 

E. Examinar as informações sobre a audiência de acordo com os dados comerciais, e das 

plataformas digitais tais como o Facebook, Instagram e Google Analytics; 

F. Investigar continuamente quais são as necessidades dos públicos, a fim de sempre 

ofertar o que eles desejam desde que esteja alinhado aos valores, posicionamento e 

propósito da marca;  
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G. Otimização constante do site, analisando as melhores práticas para rankeamento nos 

buscadores e para uma boa experiência do usuário. 

 

Com base no projeto desenvolvido e nos resultados obtidos no presente trabalho, sugere-

se a realização dos estudos citados acima, visto que eles poderão contribuir ainda mais para a 

consolidação da Epifania Natural e na construção da comunicação que a marca objetiva.  
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7. RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS ALUNAS 

 

 Devido às nossas afinidades, pensamos em construir juntas um planejamento de 

comunicação como trabalho de conclusão de curso. Entre muitos diálogos e encontros, surgiu, 

também, o desejo de fundarmos uma marca de produtos naturais de bem-estar. Dessa forma, 

decidimos que o tema do nosso projeto prático seria o desenvolvimento desse negócio, sendo 

ele apoiado em estratégias de comunicação. 

O presente projeto nos proporcionou a experiência de materializar diversas ideias e dar 

vazão à marca Epifania Natural. O passo a passo realizado nos permitiu apoiar a criação da 

marca, a qual idealizamos com tanto carinho, em estratégias de comunicação que aprendemos 

e manuseamos durante nosso percurso acadêmico e profissional. Durante o processo, pudemos 

nos apoiar em um vasto referencial teórico e escolhemos metodologias que auxiliaram na 

construção da marca, tendo como foco a comunicação nas plataformas online. 

A partir disso, realizamos diversas pesquisas para avaliar o mercado e compreender qual 

seria o lugar que a Epifania poderia ocupar. Em paralelo, a realização do Benchmarking também 

nos levou a entender mais sobre as práticas do segmento, as características dos públicos e como 

se dá a relação entre produto/marca e consumidor.  

Em um segundo momento, produzimos o BMC respaldadas nas informações sobre o 

mercado, os concorrentes e o lugar que a Epifania Natural desejava ocupar. Lugar este marcado 

por interação, visibilidade, transparência, relacionamento e experiência. O BMC foi arquitetado 

juntamente com a nossa orientadora, em uma reunião virtual usando a plataforma de mapas 

mentais Miro.  

Considerando o cenário pandêmico atual, todo o processo de construção da marca 

ocorreu por meio de reuniões online através de muitos levantamentos, apontamentos e 

avaliações. Durante toda a criação, nos apoiamos na metodologia do Design Thinking. O DT 

foi sugerido por nossa orientadora como solução para unir o desenvolvimento do negócio ao 

plano de comunicação. Essa metodologia foi demasiadamente utilizada para traçar o caminho 

de construção da marca, bem como das estratégias de lançamento. Trazendo de forma mais 

clara e objetiva quais são nossos públicos de interesse e quais são os caminhos que precisamos 

percorrer para alcançá-los, além de nos ajudar a reconhecer e definir o que a marca entregaria 

aos públicos (valor). Além disso, através do Design Thinking pudemos gerar auto avaliações, 

repensar as dinâmicas e processos que constroem o negócio e suas diretrizes comunicacionais.  
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A criação da Epifania Natural tornou-se algo de valor inestimável, tendo em vista que 

abriu espaço para que pudéssemos criar toda a estratégia da marca desde o seu nascimento. 

Conseguimos realizar diversas pesquisas e analisar o mercado, trazendo à vista quais são as 

necessidades dos públicos do segmento que tange a marca.  

Nas mídias digitais, encontramos a oportunidade de fazer com que a Epifania Natural 

alcance à proporção que almejamos. Isso será possível desde que a marca seja construída, 

posicionada e se relacione com os públicos de forma estratégica, oferecendo boas experiências, 

além de produtos de qualidade. Aplicar os conceitos de várias esferas da comunicação, para 

além das Relações Públicas, como de marketing e publicidade foi algo muito enriquecedor, 

sendo possível acompanhar a marca tomando forma aos poucos, de forma a transmitir a 

mensagem desejada. Essa materialização se tornou muito evidente para nós no desenvolvimento 

da identidade visual, nos planejamentos de ações e nas simulações de conteúdos.  

As ações estratégicas para o lançamento foram interessantíssimas de se planejar. Por 

meio delas vimos todo o projeto se delinear e se entrelaçar, aliando conceitos e artifícios da 

comunicação aos interesses dos públicos. A partir do momento que detectamos o problema de 

comunicação da marca e concebemos quais eram as soluções através dos objetivos, foi possível 

planejar as ações para o lançamento da Epifania Natural. Nesse sentido, desenvolver as ações a 

partir dos objetivos estabelecidos nos permitiu construir um raciocínio mais direto, e, assim, 

criar ações que fossem de fato efetivas e atendessem as necessidades da marca e dos públicos 

que ela almeja se relacionar. 

O desenvolvimento desse projeto foi extremamente desafiador e, ao mesmo tempo, 

muito satisfatório. Com ele fomos capazes de perceber como alguns processos comunicacionais 

já estão intrínsecos ao nosso fluxo de pensamento e trabalho, assim como desbravar outros, 

colocando-os em prática. Aprendemos imensamente com todo o processo.  

Entendemos que para o sucesso da Epifania Natural o planejamento de ações 

estratégicas não se encerra com esse projeto, este será um processo constante de avaliações e 

construções. Contudo, esse é o primeiro passo da Epifania Natural e, ousamos dizer, que talvez 

seja o mais importante deles, pois foi a partir dele que a marca ganhou forma e, em um futuro 

próximo, poderá estar presente nas mídias digitais e na vida de inúmeras pessoas com os 

valores, posicionamento, identidade e experiências aqui traçados.  



84 

 

 

 

 

8. REFERÊNCIAS 

ABIHPEC e SEBRAE. CADERNO DE TENDÊNCIAS 2019–2020.  Disponível em: 

<https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/CADERNO%20DE%20TENDENCIAS%202019-

2020%20Sebrae%20Abihpec%20vs%20final.pdf> Acesso em 01 de novembro de 2020. 

ACCENTURE apud: DIGITALIZAÇÃO: consumo consciente e a reputação das empresas, Folha de São 

Paulo, São Paulo, 2 de jul. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-

mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml> Acesso em Acesso em 01 

de novembro de 2020. 

ACIL apud:  DIGITALIZAÇÃO: consumo consciente e a reputação das empresas, Folha de São Paulo, São 

Paulo, 2 de jul. 2020. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-

mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtm> Acesso em 01 de novembro 

de 2020. 

AHORTA. AHORTA.  Disponível em: <https://ahorta.eco.br>. Acesso em 03 de novembro de 2020. 

AHORTA, @ahorta_. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/ahorta_>. Acesso em: 03 de 

novembro de 2020. 

AHORTA. Belo Horizonte, 2020. Facebook: @ahortacosmeticos. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/ahortacosmeticos/>. Acesso em 03 de novembro de 2020 

AHORTA Ahorta. PINTEREST. Disponível em: < https://br.pinterest.com/ahortacosmeticos/_created/>. Acesso 

em 03 de novembro de 2020. 

BALDISSERA, Rudimar. Imagem-Conceito: anterior à comunicação um lugar de significação. 2004. Tese 

(Doutorado em Comunicação Social) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

BEM DITA BIOCOSMÉTICOS. Disponível em: <:https://www.bemditabio.com.br>. Acesso em 03/11/2020 

BEM DITA BIOCOSMÉTICOS. @bemditabio. Instagram. Disponível 

em:<https://www.instagram.com/bemditabio/>. Acesso em 03 de novembro de 2020. 

BEMDITABIO. Campo Belo, 2020. Facebook: @bemditabio. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/bemditabio/>. Acesso em 03 de novembro de 2020. 

BICALHO, Joana. d’Arc. O Fluir Da Comunicação Estratégica: Integrada Em Ambiente Online E Offline. In: 

FÉLIX,  Joana  d’Arc  Bicalho (Org.). Comunicação estratégica e integrada: a visão de renomados autores de 

5 países. 1ªEd. Brasília: Editora Rede Integrada, 2020.  

BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas idéias. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial: políticas e estratégias. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BUENO, Wilson da Costa. Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais. Barueri, São Paulo: Manole, 2015. 

C.ALMA. C.ALMA: Beleza Natural. Belo Horizonte, 2020. Disponível em: 

<https://www.calmabelezanatural.com.br/> Acesso em 01 de novembro de 2020. 

C.ALMA Beleza Natural. @calmabelezanatural. Instagram. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/calmabelezanatural/>. Acesso em: 03 de novembro de 2020. 

CALMA BELEZA NATURAL. Belo Horizonte, 2020. Facebook: @calmabelezanatural. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/calmabelezanatural/>. Acesso em 03 de novembro de 2020. 

CAPIM GUINÉ. @capim_guine. Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/capim_guine/>. 

Acesso em: 03 de novembro de 2020. 

CAPIM GUINÉ. Belo Horizonte, 2020. Facebook: @capimguineb1. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/capimguineb1/>. Acesso em: 03 de novembro de 2020.  

https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/CADERNO%20DE%20TENDENCIAS%202019-2020%20Sebrae%20Abihpec%20vs%20final.pdf
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/CADERNO%20DE%20TENDENCIAS%202019-2020%20Sebrae%20Abihpec%20vs%20final.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helio-mattar/2020/07/digitalizacao-consumo-consciente-e-a-reputacao-das-empresas.shtml
https://ahorta.eco.br/
https://www.instagram.com/ahorta_
https://www.facebook.com/ahortacosmeticos/
https://br.pinterest.com/ahortacosmeticos/_created/
https://www.bemditabio.com.br/
https://www.instagram.com/bemditabio/
https://www.facebook.com/bemditabio/
https://www.calmabelezanatural.com.br/
https://www.instagram.com/calmabelezanatural/
https://www.facebook.com/calmabelezanatural/
https://www.instagram.com/capim_guine/
https://www.facebook.com/capimguineb1/


85 

 

 

 

 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e cultura. V. 1, 10ª ed. 

Tradução: Roneide Venâncio Majer. Atualização: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 2007. 

CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid, Alianza Editorial, 2009. 

CASTELLS, Manuel. “Internet e sociedade em rede”. In: MORAES, Denis (org.). Por uma outra comunicação: 

mídia, mundialização cultural e poder. São Paulo: Record, 2004. 

DREYER, Bianca Mader. Relações Públicas na contemporaneidade: contexto, modelos e estratégias. São Paulo: 

Summus, 2017. 

ELLIOTT, N. Instagram is the king of social engagement. FORREST. Estados Unidos, 29 de abril de 2014. 

Disponível em: <http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-

instagram_is_the_king_of_social_engagement>. Acesso em 01 de novembro de 2020. 

ELO7. Capim Guiné. Disponível em: <https://www.elo7.com.br/capimguine>. Acesso em: 03 de novembro de 

2020. 

FAUSTINO, Paulo; REBELO, Cristina Tereza; SOUZA, Jorge Pedro. Performance Comunicativa E As Redes 

Sociais: A Importância De Estratégias Que Envolvam O Usuário.  In: FÉLIX, Joana  d’Arc  Bicalho (Org.). 

Comunicação estratégica e integrada: a visão de renomados autores de 5 países. 1ªEd. Brasília: Editora Rede 

Integrada, 2020. 

FILHO, Edson et al. A Utilização das Redes Sociais para o Fortalecimento das Organizações. In: XI Simpósio 

de Excelência em Gestão e Tecnologia. Anais do... Resende, 2014. Disponível em: 

<http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/22020181.pdf>.  Acesso em 01 de novembro de 2020. 

GALINDO, Daniel. O sujeito Social em sua persona de consumidor em re(ação). In: GONÇALVES, Elizabeth 

Moraes (Org.). Práticas comunicacionais: Sujeitos em re(ação). São Bernardo do Campo: Universidade 

Metodista de São Paulo, 2013. 

GUAZINA, L.; BELISÁRIO, K. M. Repensando o Planejamento em Tempos de Globalização e 

Transformações Sociais 2012. Esferas, Ano 1, nº 1, julho a dezembro de 2012. 

INSTAGRAM. Instagram Business. 2020. Disponível em <https://business.instagram.com/> Acesso em Acesso 

em 01 de novembro de 2020. 

JACI NATURAL. JACI NATURAL. Disponível em: <https://www.jacinatural.com.br>. Acesso em: 03/11/2020. 

JACI NATURAL, São Paulo, 2020. Facebook: @jacinatural. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/jacinatural/>; Acesso em 03 de novembro de 2020. 

JENKINS, Henry.; FORD, Sam.; GREEN, Joshua. Cultura da Conexão: Criando valor e significado por meio 

da mídia propagável. São Paulo, Editora Aleph, 2014. 

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. Aleph, 2009 (2006). Tradução: Suzana Alexandria. 

JENKINS, Henry. Transmedia 202: Further Reflections. Disponível em: 

<http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html> Acesso em Acesso em 01 de 

novembro de 2020. 

KUNSCH, Margarida. Comunicação Organizacional Integrada na Perspectiva Estratégica. In: FÉLIX, Joana  

d’Arc  Bicalho (Org.). Comunicação estratégica e integrada: a visão de renomados autores de 5 países. 1ªEd. 

Brasília: Editora Rede Integrada, 2020. 

KUNSCH, Margarida.; KROHLING Maria., Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. 

São Paulo, Summus, 2003. 

LASSWELL, Harold D. A Estrutura e a Função da Comunicação na Sociedade, In: COHN, Gabriel (Org.). 

Comunicação e indústria cultural. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1971. 

LIVIO, Mario. Razão Áurea: a história de FI, um número surpreendente. Rio de Janeiro, RECORD, 2006 

MANTOVANI, C. M. C. A.; MOURA, M. A. Comunicação organizacional e mídias móveis: possibilidades e 

desafios. Comunicação, Mídia, Consumo, São Paulo, v. 14, n. 39, p. 50-66, jan/abr, 2017.  

OPINION BOX. Instagram para negócios: como usar o Instagram na sua estratégia de marketing. 14 de Maio 

de 2018. Disponível em: https://blog.opinionbox.com/instagram-para-negocios/> Acesso em 01 de novembro de 

2020. 

http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement
http://blogs.forrester.com/nate_elliott/14-04-29-instagram_is_the_king_of_social_engagement
https://www.elo7.com.br/capimguine
http://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/22020181.pdf
https://business.instagram.com/
https://www.jacinatural.com.br/
https://www.facebook.com/jacinatural/
http://henryjenkins.org/blog/2011/08/defining_transmedia_further_re.html
https://blog.opinionbox.com/instagram-para-negocios/


86 

 

 

 

 

OSTERWALDER, A.; PIGNEUR, Y. Business Model Generation - Inovação em Modelos de Negócios: um 

manual para visionários, inovadores e revolucionários. Rio de Janeiro, RJ: Atlas Books, 2011. 

SCHIEFFELBEIN, Ivan; MARTINS, Ana Cristina Carzola; FURIAN, Nadia Giacomini. Neoconsumidor e o 

comportamento com relação ao varejo virtual. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E 

TECNOLOGIA, VIII, 2011, Resende-RJ. Artigo do Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia. Resende: 

SEGeT, 2011. Disponível em: <http://wvvw.aedb.br/seget/artigos11/57514722.pdf> Acesso em 01 de novembro 

de 2020. 

SCHNAIDER, Amanda. E-commerce cresce 47%, maior alta em 20 anos. Meio & Mensagem. 27 de agosto de 

2020. Disponível em: <https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/08/27/e-commerce-cresce-

47-maior-alta-em-20-anos.html> Acesso em 01 de novembro de 2020. 

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil do leitor imersivo. São Paulo: Paullus, 2004. 

SEBRAE. Sobrevivência das empresas no Brasil: Coleção Estudos e Pesquisa. 2013. Disponível em: 

<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/Conquiste-o-seulugar-entre-os-

melhores,destaque,15> Acesso em Acesso em 01 de novembro de 2020. 

STASIAK, Diana. Visibilidade e interação na era da cibercultura: novas propostas comunicacionais para as 

organizações. Congresso Abrapcorp, n. 8. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2014. In: DREYER, 

Bianca Mader. Relações Públicas na contemporaneidade: contexto, modelos e estratégias. São Paulo: Summus, 

2017. 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2. ed. Porto Alegre:  Sulina, 2011. In: DREYER, Bianca Mader. 

Relações Públicas na contemporaneidade: contexto, modelos e estratégias. São Paulo: Summus, 2017.  

THAYER, Lee. Comunicação: Fundamentos e sistemas. São Paulo: Atlas, 1979. 

http://wvvw.aedb.br/seget/artigos11/57514722.pdf
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/08/27/e-commerce-cresce-47-maior-alta-em-20-anos.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/08/27/e-commerce-cresce-47-maior-alta-em-20-anos.html
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/Conquiste-o-seulugar-entre-os-melhores,destaque,15
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/Conquiste-o-seulugar-entre-os-melhores,destaque,15


87 

 

 

 

 

9. APÊNDICE 

9.1. APÊNDICE A - A pesquisa de dados primários, realizada por meio de 

questionário do Google Forms, utilizada para a construção das personas. 
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Figura -BMC Canvas para Epifania Natural Figura  - Design da Marca Figura  - Estudo para o Instagram 
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