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“You have to make the right choice.  

As long as you don't choose,  

everything remains possible.” 

Nemo Nobody – Mr. Nobody 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma proposta de comunicação 

para a empresa Bike Fruit. A empresa é sediada em Curitiba e se enquadra no perfil 

de negócio social, portanto, a proposta de comunicação deve ser consoante com os 

valores da empresa e deve estar alinhada com os princípios da sustentabilidade. 

Para tal, primeiramente, foi traçada uma breve história da sociedade de consumo, 

para se entender o contexto do surgimento dos negócios sociais. Em seguida, foram 

levantadas as necessidades da empresa, bem como todo o contexto em que a 

mesma está envolvida. Tudo isso serviu como base para escolha da estratégia e 

desenvolvimento da proposta de comunicação para a Bike Fruit. 

 

Palavras-chave: Publicidade. Empreendedorismo social. Campanha digital. 

Campanha publicitária. Empreendedorismo. Bike Fruit. 
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ABSTRACT 

This work aims to develop a proposal of communication for the company Bike 

Fruit. The company is located in Curitiba and it is a social business, therefore, the 

proposal of communication must be consonant with the values of the company and 

should be aligned with the principles of sustainability. To this end, first, was studied a 

brief history of the consumer society, to understand the context of the beginning of 

Social Businesses. Then, raised the needs of the company, as well as all the context 

which it is involved. All this, served as the basis for the choosing the strategy and 

development of the proposal of communication for the Bike Fruit. 

 

Keywords: Advertising. Social entrepreneurship. Digital campaign. Advertising 

campaign. Entrepreneurship. Bike Fruit. 

  



6 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW ... 19 

FIGURA 2 – TABELA DE PREÇOS MENSAIS DA BIKE FRUIT .............................. 32 

FIGURA 3 – BAIRROS EM QUE A BIKE FRUIT REALIZA DELIVERY .................... 33 

FIGURA 4 – COVER DO FACEBOOK ...................................................................... 35 

FIGURA 5 – POST INSTAGRAM .............................................................................. 35 

FIGURA 6 – HOME SITE .......................................................................................... 36 

FIGURA 7 – FAIXAS ETÁRIAS ................................................................................. 43 

FIGURA 8 – CLASSE ECONÔMICA ......................................................................... 43 

FIGURA 9 – HÁBITOS ALIMENTARES .................................................................... 44 

FIGURA 10 – REFEIÇÕES REALIZADAS FORA DE CASA .................................... 45 

FIGURA 11 – GASTO MÉDIO COM SOBREMESA OU LANCHE ............................ 46 

FIGURA 12 – CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS ......................... 46 

FIGURA 13 – SINÓNIMOS DE SUSTENTABILIDADE ............................................. 47 

FIGURA 14 – VOCÊ TEM PREFERÊNCIA POR PRODUTOS SUSTENTÁVEIS? ... 47 

FIGURA 15 – A DEMOCRATIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL .................. 50 

FIGURA 16 – HOME DO SITE MONKEY FRUTAS .................................................. 54 

FIGURA 17 – POSTS NO FACEBOOK E TWITTER ................................................ 54 

FIGURA 18 – EMBALAGENS DA MONKEY FRUIT ................................................. 55 

FIGURA 19 – HOME DO SITE BIG FRUTAS CURITIBA .......................................... 56 

FIGURA 20 – POSTS DO FACEBOOK DA BIG FRUTAS CURITIBA ...................... 56 

FIGURA 21 – EMBALAGENS BIG FRUTAS CURITIBA ........................................... 56 

FIGURA 22 – HOME DO SITE PEÇA FRUTA .......................................................... 57 

FIGURA 23 – EMBALAGENS DA PEÇA FRUTA ...................................................... 58 

FIGURA 24 – LOGO LA FRUTERIA ......................................................................... 59 

FIGURA 25 – HOME SITE LA FRUTERIA ................................................................ 60 

FIGURA 26 – EMBALAGEM KIT LA FRUTERIA ...................................................... 60 

FIGURA 27 – POSTS FACEBOOK LA FRUTERIA ................................................... 61 

FIGURA 28 – MATRIZ MDS - BIKE FRUIT ............................................................... 62 

FIGURA 29 – PERSONA 1 - WILLIAM ..................................................................... 64 



7 

FIGURA 30 – PERSONA 2 - DAIANE ....................................................................... 64 

FIGURA 31 – PERSONA 3 - EDSON ....................................................................... 65 

FIGURA 32 – PERSONA 4 - ESTHER ...................................................................... 65 

FIGURA 33 – DEFESA SEMÂNTICA DO CONCEITO ............................................. 76 

FIGURA 34 – ATUAL LOGO DA BIKE FRUIT E A "FOOD BIKE" ............................. 77 

FIGURA 35 – PROPOSTA DE LOGO PARA BIKE A FRUIT .................................... 78 

FIGURA 36 – EXEMPLO DE APLICACÕES DA LOGO ........................................... 79 

FIGURA 37 – STORYBOARD FILME “MAÇÃ” .......................................................... 84 

FIGURA 38 – STORYBOARD FILME “UVA”............................................................. 85 

FIGURA 39 – STORYBOARD FILME “ABACAXI” .................................................... 86 

FIGURA 40 – STORYBOARD FILME “MELANCIA” .................................................. 87 

FIGURA 41 – CORES COMPLEMENTARES ........................................................... 89 

FIGURA 42 – PEÇA ESTÁTICA “REUTILIZAR” ....................................................... 90 

FIGURA 43 – PEÇA ESTÁTICA “POLUIÇÃO” .......................................................... 91 

FIGURA 44 – PEÇA ESTÁTICA “PRESSÃO” ........................................................... 92 

FIGURA 45 – PEÇA ESTÁTICA “ROTINA” ............................................................... 93 

FIGURA 46 – HOTSITE ............................................................................................ 95 

FIGURA 47 – FACEBOOK VIDEO LINK ................................................................... 97 

FIGURA 48 – INSTAGRAM VIDEO LINK.................................................................. 98 

FIGURA 49 – LINKEDIN LINK SHARING ................................................................. 99 

FIGURA 50 – FACEBOOK LINK IMAGE “POLUIÇÃO” ........................................... 101 

FIGURA 51 – FACEBOOK LINK IMAGE “REUTILIZAR” ........................................ 101 

FIGURA 52 – FACEBOOK LINK IMAGE “ROTINA” ................................................ 102 

FIGURA 53 – EXEMPLO DE POST ........................................................................ 105 

FIGURA 54 – EXEMPLO DE POST 2 ..................................................................... 106 

FIGURA 55 – EXEMPLO DE POST 3 ..................................................................... 107 

FIGURA 56 – POST PERSONAGENS ................................................................... 108 

 
 



8 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 11 

2 UMA BREVE HISTÓRIA DA SOCIEDADE DE CONSUMO ....................... 13 
2.1 Do surgimento até o apocalipse ............................................................ 13 

2.1.1 Fase I - A era da expansão ................................................................ 14 

2.1.2 Fase II - A sociedade da abundância ................................................. 16 

2.1.3 Fase III - A era do caos ...................................................................... 17 

2.2 Uma nova esperança ............................................................................ 21 

2.2.1 O consumo "do bem" ......................................................................... 22 

2.2.2 Empreendedorismo social .................................................................. 27 

3 BRIEFING ................................................................................................... 30 
3.1 Produto ................................................................................................. 31 

3.1.1 Descrição do produto e serviço .......................................................... 31 

3.1.2 Histórico ............................................................................................. 33 

3.1.3 Histórico de comunicação .................................................................. 34 

3.2 Mercado ................................................................................................ 36 

3.2.1 Público-alvo e consumidores ............................................................. 36 

3.2.2 Concorrentes...................................................................................... 37 

3.2.2.1 Concorrentes diretos ....................................................................... 37 

3.2.2.2 Concorrentes indiretos .................................................................... 37 

3.3 Objetivos e obrigatoriedades ................................................................ 38 

3.3.3 Verba ................................................................................................. 38 

4 PLANEJAMENTO ....................................................................................... 40 
4.1 Pesquisa exploratória ............................................................................ 40 



9 

4.1.1 Metodologia da pesquisa ................................................................... 41 

4.2 Resultados da pesquisa de campo ....................................................... 42 

4.3 Análise Ambiental ................................................................................. 48 

4.4 Análise da concorrência ........................................................................ 53 

4.5 Público-alvo .......................................................................................... 63 

4.6 Análise SWOT....................................................................................... 66 

4.7 Posicionamento ..................................................................................... 67 

4.7.1 Checklist do posicionamento.............................................................. 68 

4.7.2 Insight ................................................................................................ 70 

4.8 Briefing para criação e mídia ................................................................ 71 

5 CRIAÇÃO E MÍDIA ..................................................................................... 73 
5.1 Sobre a criação ..................................................................................... 73 

5.2 Sobre a mídia ........................................................................................ 74 

5.3 Conceito criativo .................................................................................... 75 

5.4 Redesign do Logotipo ........................................................................... 77 

5.5 A campanha .......................................................................................... 80 

5.5.1 Peças conceito ................................................................................... 81 

5.5.1.1 Filmes ............................................................................................. 82 

5.5.1.2 Peças estáticas ............................................................................... 88 

5.6 Desdobramentos da campanha ............................................................ 93 

5.6.1 Hotsite ................................................................................................ 94 

5.6.2 Fase I - Conhecimento ....................................................................... 96 

5.6.2.1 Facebook Video Link ....................................................................... 96 

5.6.2.2 Instagram Video Link ...................................................................... 97 

5.7.3 Fase II – Áreas específicas ................................................................ 98 

5.7.3.1 LinkedIn Link Sharing ...................................................................... 99 

5.7.3.2 Facebook Image Link .................................................................... 100 

5.7.4 Fase III – Conteúdo .......................................................................... 102 

5.7.4.1 Editorias Facebook ....................................................................... 103 

5.7.4.2 Posts “O lado B” ............................................................................ 106 



10 

 

5.7.4.3 Posts “O lado B” parte 2 ................................................................ 107 

5.7.4.4 Posts personagens ....................................................................... 108 

6 Considerações finais ............................................................................... 110 

REFERÊNCIAS ............................................................................................ 112 

APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO ................... 118 

APÊNDICE 2 – TABELA DE CUSTOS ........................................................ 121 

APÊNDICE 3 – MANUAL DE MARCA DO NOVO LOGOTIPO ................... 122 

APÊNDICE 4 – FASES DA CAMPANHA .................................................... 128 

ANEXO 1 - SISTEMA DE IDENTIDADE VISUAL ........................................ 129 

ANEXO 2 – ORÇAMENTO ILUSTRAÇÕES ................................................ 130 

ANEXO 3 – ORÇAMENTO HOTSITE .......................................................... 131 
 

 
 

 

  



11 

1 INTRODUÇÃO 

A Bike Fruit é uma empresa que se enquadra na categoria dos negócios 

sociais, pois além do lucro financeiro busca também proporcionar um "lucro social". 

Segundo uma definição própria, a missão da empresa é "democratizar o acesso à 

alimentação saudável e de qualidade, sempre de forma justa e sustentável“. Ela é 

uma empresa curitibana que comercializa salada de frutas sob demanda, toda a 

execução do produto é feita com base em um modelo sustentável, inclusive o 

delivery, que é realizado com bikers. Desta maneira, este trabalho tem como objetivo 

criar um planejamento de comunicação para essa empresa, reposicioná-la 

considerando igualmente seu lado social e comercial, e depois mostrar como tudo 

isso funcionaria em uma campanha publicitária. 

Justifica-se este projeto com a importância de aliar o lado social e o comercial 

da propaganda em prol de novos modelos de negócio que não sejam agressivos 

com o nosso planeta e com a nossa sociedade. E tão importante quanto pesquisar e 

analisar qual é o papel da comunicação nesse cenário, é também colocar em prática 

tudo que ela pode oferecer em prol do desenvolvimento sustentável. Percebo que 

esse projeto é uma iniciativa que pode impulsionar um negócio que pretende dar um 

passo nessa direção.  
Estruturalmente, o projeto é dividido em três partes principais, cada qual com 

as suas subdivisões. A primeira parte é uma breve história da sociedade de 

consumo, desde seu surgimento até o ponto em que estamos atualmente. Essa 

parte foi fundamentada por uma pesquisa bibliográfica, sendo a principal referência 

Lipovetsky (2007), através do seu conceito de hiperconsumo; outros autores que 

fundamentam esse capítulo são Featherstone (1995), McCracken (2007), Bauman 

(2008), Semprini (1995) e Marques (2010). Para completar essa primeira parte, 

trazemos uma visão do empreendedorismo social, já que ele é apontado como uma 

alternativa para um desenvolvimento mais sustentável nesses tempos de 

hiperconsumo, e também para introduzir a posição da Bike Fruit nesse cenário; os 

principais autores de referência aqui são Dias (2011), Abramovay (2012), Portilho 

(2005), Rossetti e Giacomini Filho (2010) e Moraes (2014).  
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A segunda parte do projeto é focada no planejamento da campanha, em que 

são levantadas as demandas de comunicação da empresa e também é feita a 

análise de todo o contexto que envolve a Bike Fruit, na sequência é desenvolvida a 

estratégia da campanha que vai servir de base para a última parte do projeto. Por 

fim, a terceira parte é focada na criação e desenvolvimento da campanha publicitária 

para a Bike Fruit, em que é definida qual é a mensagem principal, a melhor 

abordagem, o tom da comunicação e quais são os meios para propagar essa ideia. 

As duas fases finais desse projeto são embasadas, principalmente, por autores 

específicos das diversas áreas da publicidade e propaganda, entre eles, Públio 

(2008), Steel (2001), Sant’anna (2009), Sampaio (2013) e Kotler (2010). 
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2 UMA BREVE HISTÓRIA DA SOCIEDADE DE CONSUMO 

A princípio, o consumo pode ser considerado um ato banal e até inerente ao 

ser humano, em que a origem é paralela ao tempo em que começamos a nos 

organizar em sociedade. Na linha histórica, o modelo de consumo de uma época 

pode ser facilmente explicado como um modelo um pouco mais avançado em 

relação à uma época anterior (BAUMAN, 2008), essa foi a regra por milhares de 

anos, porém houve um ponto de virada. A data exata dessa virada não é 

unanimidade entre os pesquisadores, porém, o motivo apontado para ela é quase 

sempre o mesmo, foi quando o consumo assumiu um papel central na vida das 

pessoas, quando os “desejos” passaram a movimentar a economia, a partir de então 

temos a definição de sociedade de consumo. 

O objetivo deste capítulo é traçar um breve histórico da sociedade de 

consumo, do seu surgimento até os dias de hoje, para isso, vamos usar 

principalmente a ótica de Gilles Lipovetsky (2007).  

2.1 Do surgimento até o apocalipse 

O surgimento da expressão “sociedade de consumo” data dos anos 1920, se 

populariza a partir dos anos 1950 e nos dias de hoje seu uso é recorrente quando 

descrevemos as principais características da nossa sociedade. Segundo Lipovetsky 

(2007), atualmente, a sociedade está imersa no que o autor chama de 

“hiperconsumo”, e para entender esse contexto é preciso compreender algumas 

etapas de como o consumo se desenvolveu nas últimas décadas.  

O hiperconsumo tem início com a ampla difusão de uma sociedade de 

consumo, e essa, tem início quando o ato de consumir um produto transcende 

consumir apenas “o produto” e passa a ser consumir também o significado agregado 

desse produto, “o consumo, portanto, não deve ser compreendido apenas como 

consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas primordialmente como o 

consumo de signos” (FEATHERSTONE, 1995). 
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A publicidade tem um papel de destaque nessa evolução, já que é ela é um 

dos principais agentes de transferência de significado: da cultura para o produto e do 

produto para o consumidor (MCCRACKEN, 2007), foi o seu discurso que permitiu a 

definição de bens em necessidades, a explicação dos usos dos produtos e a criação 

de desejos como classificações sociais (SEMPRINI, 1995).  

2.1.1 Fase I - A era da expansão 

A evolução da sociedade de consumo é indissociável do avanço do 

capitalismo, foi em 1880, quando começava uma grande concentração de capital, 

que surgiu a fase I, ela durou até eclodir a Segunda Guerra Mundial. A fase I é 

conhecida como a era da expansão do capital de consumo, porque é nela que o 

comércio de pequenos mercados regionais foi substituído pelos grandes mercados 

nacionais, isso se deu quando a capacidade de infraestrutura e o maquinário das 

fábricas estava aumentando e, também, a malha rodoviária estava em franca 

expansão nos países desenvolvidos, o que proporcionou um grande aumento na 

possibilidade de escoamento do que era produzido. O fruto dessa equação em que 

era possível aumentar a produção, aumentar o fluxo da mercadoria e reduzir os 

custos foi o que chamamos de produção de massa. 

Com a produção de massa foi invertida a lógica do lucro, agora o que 

importava era vender mais, mesmo que a margem de lucro fosse menor, a 

quantidade se tornou mais importante, foi inaugurado o lucro por vender mais 

barato. Mas a sociedade de consumo não surgiu apenas com técnicas industriais 

que permitiram a produção de mercadorias em grande escala, segundo Lipovestky 

(2007) o consumo é uma construção social, e era preciso criar uma sociedade 

educada para consumir, Featherstone (1995) afirma que a partir de então é 

observada uma proeminência cada vez maior de uma cultura de consumo. 

Além de educar o consumidor era preciso encontrar uma nova forma de 

anunciar as mercadorias, já que a multiplicação da oferta (muitos produtos eram 

semelhantes) criou uma série de produtos sem identidade e sem nome, uma 

situação em que o consumidor só poderia diferenciar aqueles que possuíssem um 
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discurso próprio (SEMPRINI, 1995). Era preciso surgir um “marketing de consumo”, 

em uma breve definição, Kotler e Keller (2006) afirmam que o marketing “envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais (...) ele supre 

necessidades lucrativamente”. Como até então os produtos eram anônimos, o 

próprio Lipovetsky é enfático que nesse momento surgia algo que é essencial para o 

marketing, a marca. 

 
Até os anos 1880, os produtos eram anônimos, vendidos a granel, e as 

marcas nacionais, muito pouco numerosas. A fim de controlar os fluxos de 

produção e de rentabilizar seus equipamentos, as novas indústrias 

acondicionaram elas mesmas seus produtos, fazendo publicidade em escala 

nacional em torno de sua marca. (...) Padronizados, empacotados em 

pequenas embalagens, distribuídos nos mercados nacionais, desde então os 

produtos vão ter um nome, o que lhes foi atribuído pelo fabricante: a marca. 

(LIPOVETSKY, 2007, p.29).  
 

Agora com a criação de demanda, o início dos grandes investimentos em 

publicidade e a invenção da marca surgia o consumidor moderno junto com ele, o 

que Lipovestky (2007) chama de consumo-sedução, do qual somos herdeiros até 

hoje, o que faz com que nós compremos uma marca ao invés de uma “coisa”, 

Featherstone (1995) chama os bens de consumo que recebem um significado de 

mercadoria-signo, já que esses bens podem ser interpretados e usados para 

classificar o status do seu portador. “Os bens de consumo cotidianos e mundanos 

passam a ser associados a luxo, exotismo, beleza e fantasia, sendo cada vez mais 

difícil decifrar seu ‘uso’ original ou funcional” (FEATHERSTONE, 1995). 

A publicidade foi em grande parte responsável por essa "educação" dos 

consumidores, já que ela juntamente com a moda, são as principais responsáveis 

pelo processo de transferência de significado. Esse significado está em constante 

trânsito no mundo social, de um modo geral, o significado cultural é absorvido do 

mundo e transferido para um bem de consumo, e então, absorvido do objeto e 

transferido para um consumidor individual.  
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A publicidade funciona como método em potencial de transferência de 

significado, reunindo o bem de consumo e uma representação do mundo 

culturalmente constituído no contexto de uma peça publicitária. (...) A 

publicidade é um meio pelo qual o significado se derrama constantemente do 

mundo culturalmente constituído sobre os bens de consumo. Nesse sentido, 

a publicidade serve como dicionário de significados culturais correntes. 

(MCCRACKEN, 2007, p.104-105) 
 

Mesmo com o início dos altos investimentos no marketing de consumo, ainda 

não havia um grande volume de compras nessa fase, o principal problema era que a 

maioria da população possuía recursos limitados, então até meados dos 1940 quem 

fazia parte da sociedade de consumo era apenas a burguesia.  

2.1.2 Fase II - A sociedade da abundância  

A segunda fase da sociedade de consumo é marcada pelo aumento do poder 

de compra da população, foi quando começou uma democratização no acesso aos 

bens de consumo, Lipovestky (2007) chama essa de fase da abundância porque foi 

a partir desse período que se solidifica a sociedade de consumo de massa.  

Com uma demanda crescente, a ordem nas indústrias passou a ser de 

padronização e elevação de produção. Nesse contexto começam a surgir as 

grandes magazines e os supermercados, a partir desse momento a política do preço 

baixo é substituída pela política de derrubar preços, sendo "'menos caro que o 

menos caro', uma formidável 'revolução comercial' acompanha a fase II" 

(LIPOVETSKY, 2007).  

Na fase II, o sistema de produção para a sociedade de consumo começou a 

ser guiado pela demanda, ou seja, era uma lógica de produção fordista guiada pela 

"lógica da moda" do consumo, como chama Lipovetsky. Tinha início a era dos 

desejos hedonistas, ao mesmo tempo em que o marketing começa a criar 

estratégias de segmentação para inserir produtos nas mais diversas camadas da 

sociedade.  
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Celebrando com ênfase o conforto material e o equipamento moderno dos 

lares, a fase II é dominada por uma lógica econômica e técnica mais 

quantitativa que qualitativa. De um lado, a sociedade de consumo de massa 

apresenta-se, através da mitologia da profusão, como utopia realizada. De 

outro, ela se pensa como marcha rumo à utopia, exigindo sempre mais 

conforto, sempre mais objetos e lazeres. (LIPOVETSKY, 2007, p.35). 
 

Essa fase II, da criação do “consumo-desejo”, coincide com a chamada 

revolução criativa na publicidade, que tem início nos Estados Unidos por volta dos 

anos 1960. Até então a publicidade era definida com o conceito USP (Unique Selling 

Proposition) que nada mais era do que apenas mostrar o produto e sua serventia, 

"como tudo era novidade, bastava mostrar o produto, dizer para que ele servia e 

pronto: as pessoas iam correndo comprar." (DOMINGOS, 2003). Mas na Madison 

Avenue liderada por Bill Bernbach, tinha início a revolução da publicidade, que fica 

em intersecção com o conceito de segmentação de marketing exposto por 

Lipovetsky, “o ainda mais novo tipo de consumo a conquistar deveria ser um atributo 

espontâneo de cada um, corresponder apenas à sua personalidade autónoma, ao 

seu ser pessoal. A nova publicidade deve levar a essa conquista” (ROSA, 2014). 

Somando nessa equação a escala industrial da quantidade de produtos que 

passaram a ser disponibilizados no mercado, a publicidade precisou encontrar 

outros argumentos para vender, "os produtos deixaram de ser novidade e foram 

surgindo diversos concorrentes no mercado. A pergunta do consumidor não era 

mais ‘por que preciso dessa geladeira?’ Mas sim ‘qual geladeira eu devo contar?’" 

(DOMINGOS, 2003).  

Era o início de uma tendência que de consumo individualista que se estende 

até hoje, e a cultura consumo está ampliando os leques em que esse 

comportamento é considerado adequado e aceitável (FEATHERSTONE, 1995).  

Porém, os expoentes desse movimento ainda estavam por vir, nas décadas 

seguintes. 

2.1.3 Fase III - A era do caos  
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Na fase III, que surge no final dos anos 1970, é quando as empresas passam 

a ser orientadas completamente pelo consumidor e não mais pelos seus produtos, 

os anseios de consumo vem em primeira instância. A partir daí surge um tipo de 

indivíduo que Lipovetsky (2007) chama de “Homo Consumericus”, segundo o autor 

esse tipo de indivíduo é marcado pela instabilidade e pela vulnerabilidade em 

relação às coerções da sociedade de consumo.  

Depois de superado o trauma pós-guerra, em que caíram os principais 

sistemas totalitários, e quando a economia voltou a crescer em ritmo forte, veio uma 

forte onda do liberalismo onde é valorizado ao máximo o poder de  escolha dos 

indivíduos, “para o indivíduo que tem ‘somente uma vida para viver’, existe uma 

vasta coleção de interpretações de bens culturais, experiências e estilos de vida, 

todas elas enfatizando a capacidade para a transformação de si mesmo e do próprio 

estilo de vida” (FEATHERSTONE, 1995). Esse tipo de consumidor é chamado de 

novo pequeno-burguês por Featherstone, que é semelhante ao Homo 

Consumericus, a situação em que está imerso esse consumidor é descrita como: 

 
O novo narcisismo, no qual os indivíduos procuram maximizar e vivenciar o 

elenco de sensações disponíveis, a busca de expressão e auto-expressão, o 

fascínio com a identidade, apresentação e aparência fazem do novo 

pequeno-burguês um consumidor "natural'. (FEATHERSTONE, 1995, p.129). 
 

Com a fase III, tem início a “hiperescolha”, e com isso, veio a crença de que o 

Homo Consumericus é um sujeito mais livre, por ter mais possibilidades de escolher 

e consultar, Lipovetsky vê nisso um paradoxo de liberdade já que o sujeito passa a 

ser também cada vez mais dependente do sistema mercantil, Marques (2010) 

também cita essa dicotomia do consumo, para ele, consumir apresenta qualidades 

ambíguas: “alivia ansiedade, porque o que se tem não pode ser tirado; mas exige 

que se consuma cada vez mais, porque o consumo anterior logo perde a sua 

característica de satisfazer” (MARQUES, 2010). Nessa sociedade de hiperconsumo, 

a abundância passou a ser associada como condição necessária e suficiente para a 

felicidade, os produtos se tornam obsoletos tão rápidos quanto a própria lógica do 
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mercado, ela desvaloriza a durabilidade, igualando o “velho” ao “defasado” e, 

portanto, impróprio para continuar sendo utilizado (BAUMAN, 2008). 

Considerando esse contexto de consumo desenfreado, os estudos do 

psicólogo americano Abraham Maslow se tornam pertinentes, em 1954 ele 

desenvolveu um sistema de hierarquia das necessidades do ser humano, segundo 

Guimarães (2001) a Pirâmide de Maslow, como é conhecida, descreve dois níveis 

básicos de necessidade, as de deficiência e as de crescimento, dentro dessas temos 

a divisão em cinco grupos. As necessidades de deficiência são as básicas para a 

sobrevivência do ser humano como as necessidades fisiológicas e de segurança, 

enquanto as de crescimento são relacionadas ao autodesenvolvimento e a 

autorrealização.  

 

 
FIGURA 1 – PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DAS NECESSIDADES DE MASLOW 

 
FONTE: Adaptado de GUIMARÃES (2001) 

 

Maslow acreditava que, em ordem crescente na pirâmide, uma próxima 

necessidade surgia conforme a anterior estava sendo saciada, isso em um ciclo 

contínuo de motivação. Mas, assim como os ideais de felicidade do Homo 



20 

Consumericos, essa pirâmide passou a perder seu sentido literal com o 

hiperconsumo, pois as necessidades passaram a não ter divisões tão claras entre si. 

A pirâmide de Maslow é útil para evidenciar as motivações da sociedade em que 

qualquer ato parece prenunciar um ato de consumo. Guimarães evidencia isso, em 

um exemplo prático. 

 
Quando os profissionais de marketing utilizam a imagem da Angélica em 

roupas e calçados infantis estariam, não só atendendo a uma necessidade 

mais básica de vestir-se, mas também a uma necessidade social (pertencer e 

ser aceita pelo grupo) e, na medida em que é aceita pelo grupo a criança 

sente elevada sua auto-estima. Portanto, através de um único produto se 

atenderia a três necessidades da criança (e/ou de seus pais). (GUIMARÃES, 

2001, p.4). 
 

Nessa sociedade em que a dominância do valor conseguiu suprimir a 

memória do valor de uso original dos bens, as mercadorias ficaram livres para 

adquirir uma variedade de associações culturais (FEATHERSTONE, 1995). Assim 

quando o consumo passou a ser sinônimo de felicidade, o hiperconsumo se fez 

presente em todos os segmentos da sociedade, na saúde, no lazer, no turismo, e 

até a ciência passou a ser vista como um artifício para gerar produtos que tornem a 

nossa existência mais prazerosa. 

 
É em nome da felicidade que se desenvolve a sociedade de hiperconsumo. A 

produção dos bens, os serviços, as mídias, os lazeres, a educação, a 

ordenação urbana, tudo é pensado, tudo é organizado, em princípio, com 

vista à nossa maior felicidade. (LIPOVETSKY, 2007, p.336). 
 

Nesse sentido, uma antiga utopia com relação a um futuro perfeito dá lugar à 

uma nova utopia, uma marcha universal rumo a felicidade completa, em que o 

consumo passa a ser o seu combustível, e quem não está imerso nesse mundo é 

considerado à margem da sociedade. Sobre os meios para fazer parte do ‘jogo’ 

Bauman (2008) faz uma dura crítica ao afirmar que, para estar inserido na sociedade 
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de consumo, os indivíduos também se transformam em mercadorias, quando 

passam a vender a sua matéria-prima (o trabalho) para ter condições de entrar no 

ciclo do consumo. 

2.2 Uma nova esperança 

 Na medida em que a confiança de um futuro perfeito começou a diminuir, 

cresceram os medos ecológicos, e a pressão por um novo modelo de consumo que 

seja menos nocivo para com o planeta. Marques (2010), baseado nos estudos do 

psicólogo americano Erich Fromm, afirma que, mesmo submergida com a cultura do 

consumo excessivo, a generalização do descontentamento social, proveniente 

desses hábitos, vai levar determinadas pessoas a questionarem esse modo de vida. 

Até a fase II o consumidor era visto como vítima alienada da sociedade de consumo, 

mas agora ele é tido como responsável, e é sua missão consumir de maneira 

responsável (LIPOVETSKY, 2007). O sistema de abundância descrito na fase II 

passa a ser questionado: o consumo é infinito, mas os recursos do planeta também 

são? Certamente não. Surge uma luz em meio ao caos, foi na fase III que apareceu 

o consumidor cidadão. 

Aceitando pagar mais caro por produtos que não agridem o meio ambiente, 

informando-se sobre as condições em que os produtos são fabricados, esforçando-

se para diminuir o consumo de energia, esses consumidores se envolvem de uma 

maneira pessoal com o consumo, Lipovestky chama-os de "anticonsumidores". O 

autor, porém, deixa bem claro a diferença desses com os "desconsumidores", que 

seriam os indivíduos que negam o consumo, os anticonsumidores não tem a 

pretensão de sair do sistema, o que eles querem é consumir melhor. Lipovetsky 

afirma que é inegável a diferença da atitude desses consumidores em relação ao 

modelo do superconsumo, mas a existência dos anticonsumidores de maneira 

alguma põe em cheque a existência da sociedade de hiperconsumo, pelo contrário, 

ela serve para afirmá-la, já que o consumo praticado por esses grupos serve para 

diversificar e segmentar ainda mais os modos de consumo. 

Não foram só as questões ambientais que colocaram em cheque o modelo de 
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consumo da fase III, a globalização do consumo ajudou a aumentar ainda mais as 

desigualdades entre os países ricos e pobres e a um rompimento com esse modelo 

é visto como a única maneira de se alcançar a justiça social. O pensamento de que 

“Consome-se três vezes mais energia que nos anos 1960: a quem faremos crer que 

somos três vezes mais felizes? A ideia é justa: o Produto Interno Bruto não é a 

Felicidade Nacional Bruta” (LIPOVETSKY, 2007), é uma máxima entre os 

desconsumidores.   

A saída do hiperconsumo pelo “antidesenvolvimento” além ser irrealista 

também é indesejável, alerta Lipovetsky (2007), pois seria necessário uma série de 

medidas autoritárias para colocá-la em prática. Além disso, o autor deixa claro que o 

ser humano é dependente do consumo, já que não consumimos somente para 

satisfazer as nossas necessidades básicas, o consumo também satisfaz os sonhos, 

as aspirações, as luxúrias frívolas que fogem do conceito da racionalidade, e é isso 

que faz parte da felicidade paradoxal do hiperconsumo. 

 
Nesse plano, Nietzsche tem razão: a ilusão, as ficções, os simulacros são 

necessários à vida porque é preciso que a vida inspire confiança. Por isso, é 

ir por mau caminho assimilar as promessas da sociedade de hiperconsumo a 

um sistema de intimidação e de culpabilização quando estas são, antes de 

tudo, um complexo de mitos, de sonhos, de significações imaginárias que, 

impulsionando objetivos e confiança no futuro, favorece a reoxigenação de 

um presente muitas vezes esgotado. Se, como verá, há uma ilusão da 

sabedoria, há também uma sabedoria da ilusão. (LIPOVETSKY, 2007, 

p.339). 
 

Não há dúvidas que é preciso corrigir e redirecionar a sociedade do 

hiperconsumo para caminhos mais conscientes responsáveis, mas não um caminho 

em que ela perca sua essência “frívola” do consumo que é inerente ao ser humano, 

e tem uma correlação com a felicidade. Atualmente, se pulverizam várias iniciativas 

que procuram atingir esse objetivo, a proposta desse projeto visa juntar-se a elas.  

2.2.1 O consumo "do bem" 
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Quando falamos dos novos hábitos que surgiram para melhorar a maneira de 

consumir, a primeira questão que aparece é a dificuldade de alinhá-los 

conceitualmente. A partir do final do século XX surgiram vários termos para designar 

esses hábitos, que muitas vezes acabam sendo conflitantes entre si, devido aos 

pormenores de suas terminologias (PORTILHO, 2005). Para facilitar o entendimento, 

vamos começar o raciocínio com o termo mais abrangente, a definição de 

desenvolvimento sustentável, segundo a Comissão Brundtland que consta no 

relatório “Nosso Futuro Comum”, desenvolvimento sustentável é: 

 
É um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a 

direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e 

futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas. (CMMAD, 

1991, p.49). 

 

Com base nesse mesmo relatório, Leonnard (2010) resume o conceito de 

sustentabilidade, que é “atender às necessidades da geração atual sem 

comprometer a capacidade de futuras gerações de atender às próprias 

necessidades”. 

Porém, quando trazemos o debate para o âmbito do marketing, esses 

conceitos ficam mais ambíguos quando comparados entre si ou postos em contextos 

diferentes, surgem termos como marketing verde, marketing ambiental, 

ecomarketing e etc. A princípio eles significam quase a mesma coisa, porém foram 

sendo atualizados no decorrer do tempo, neste trabalho vamos usar a definição mais 

atual e abrangente, de Dias (2011) que traz o conceito de marketing sustentável 

como “um processo de gestão integral, responsável pela identificação, antecipação e 

satisfação das demandas dos clientes e da sociedade, de uma forma rentável e 

sustentável”. Esse é um ponto importante que será levado em consideração no 

planejamento da campanha deste projeto, já que, como Portilho (2005) afirma, 

quando uma empresa se posiciona com relação ao seu papel com a 

sustentabilidade e não o cumpre os impactos acabam sendo muito mais negativos 
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do que se ela não tivesse se posicionado. Para completar a questão da 

sustentabilidade nas empresas é preciso trazer o conceito de Responsabilidade 

Social, que é a ação central, em que todas as outras ações estão interligadas, 

Morcerf e Seabra (2006) adaptam a definição do Instituto Ethos sobre esse conceito: 

 
Responsabilidade Social Empresarial é uma forma de conduzir os negócios 

da empresa, tornando-a parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 

social. A empresa “socialmente responsável” é aquela que possui a 

capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, público 

interno, fornecedores, consumidores, comunidade, meio ambiente, governo e 

sociedade) incorporando-os, ao planejamento de suas atividades, buscando 

atender às demandas de todos, não apenas dos acionistas ou proprietários. 

(MORCERF; SEABRA, 2006, p.10). 
 

Apesar das ambiguidades e mal-entendidos, a discussão sobre esses termos 

abriu caminho para o debate da equidade social e incorporou o meio ambiente no 

debate sobre o desenvolvimento de forma definitiva (DIAS, 2011). Por exemplo, foi 

definido uma linha universal de ação com base no desenvolvimento sustentável, o 

Triple Bottom Line (tripé da sustentabilidade), que se baseia nos 3P’s: people, profit 

and planet.  

Com mais acesso às informações, a própria sociedade passou a cobrar 

iniciativas mais sustentáveis por parte das empresas (ABRAMOVAY, 2012), a 

eficiência nas operações não é só “fazer as coisas bem”, mas “fazer as coisas boas”, 

segundo princípios éticos (MORCERF; SEABRA, 2006). Ainda assim, o principal 

fator de motivação para a mudança nas empresas foi a fiscalização por parte dos 

orgãos governamentais competentes. Uma pesquisa da Confederação Nacional da 

Indústria (2004) apontou que melhorar a imagem perante a sociedade (16%) e 

atender ao consumidor com preocupações ambientais (15%) ocuparam, 

respectivamente, a quarta e a quinta posições na preocupação dos empresários, a 

primeira posição era atender todos os requisitos de fiscalização. 

Essa crescente regulamentação por parte dos orgãos governamentais 

ganhou força depois de conferências internacionais como a Rio92 e a Rio+10, isso 
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ajudou a provocar um fenômeno de transferência de responsabilidade das questões 

ambientais, da produção para o consumo. Esse processo é descrito por Portilho 

(2005), segundo a autora, é como se a responsabilidade fosse “terceirizada” para o 

consumidor. 

 
Assim, a necessidade de redução do consumo é substituída pela simples 

modificação dos produtos consumidos. Esse fato pode ser analisado, ainda, 

como uma espécie de transferência da atividade regulatória em dois 

aspectos: 1) do Estado para o mercado, através de mecanismos de 

autorregulação; e 2) do Estado e do mercado para o cidadão. Através de 

suas escolhas de consumo (PORTILHO, 2005, p. 120). 
 

Foi justamente essa mudança que propiciou o surgimento do “consumo 

verde” e do “consumidor verde”, e todo esse nicho de mercado. A crítica de Portilho 

(2005) é que “a solução para alguns problemas ambientais pode não exigir produtos 

‘mais verdes’, mas a redução do consumo, ou a adaptação de uma vida sem 

determinados produtos”, à ela somam-se outras opiniões, como Abramovay (2012), 

que afirma que apesar do aumento na eficiência material e energética da economia 

contemporânea, a pressão sobre os ecossistemas continua a aumentar, e Leonnard 

(2010) também enfatiza que as tecnologias verdes são apenas parte do processo 

rumo ao consumo sustentável.  

Porém, como Lipovetsky (2007) afirmou, qualquer tentativa de regulação no 

consumo por parte do governo, por mais bem-intencionada que seja, pode levar à 

aventuras totalitárias, e no contexto que vivemos, é considerado um cerceamento da 

liberdade dos indivíduos (LEONNARD, 2010). Então, atualmente, vivemos em um 

dilema entre as práticas de consumo incentivadas pelo sistema neoliberal capitalista 

que são reforçadas por interesses individuais e a necessidade vital de preservação 

dos recursos naturais e manutenção do equilíbrio ambiental em uma perspectiva de 

longo prazo (ROSSETTI; GIACOMINI FILHO, 2010). Ainda segundo Rossetti e 

Giacomini Filho (2010) "o comercialismo e o consumo regulam as relações sociais, 
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algo que dificultaria ao consumidor médio abrir mão dos valores materiais para 

privilegiar a ecologia no sentido global".  

Em algumas escolhas de consumo, o auto-interesse e a proteção ambiental 

acabam sendo compatíveis (PORTILHO, 2005), por exemplo, alguns produtos 

“ecologicamente corretos”, como alimentos orgânicos, podem ser percebidos como 

podendo trazer bem-estar pessoal e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente, 

mas em outras situações eles acabam sendo eternamente conflitantes, como na 

área dos transportes. E esse é um ponto de interesse para a Bike Fruit, já que o seu 

produto consegue reunir os atributos de bem-estar do indivíduo e da sociedade. Em 

meio a esse impasse, Rossetti e Giacomini Filho (2010) defendem o consenso 

social, já que a proteção ambiental e o consumo são intento de todos, mas como é 

impossível chegar em um consenso universal acerca do tema, devido a pluralidade 

de ideias, é necessário o consenso em pontos específicos, para que a discussão 

avance gradativamente. 

 
Não se trata de um consenso absoluto e universal em que toda a sociedade 

está em acordo, mas de consensos estabelecidos por pessoas, grupos, 

comunidades e setores da sociedade em determinados momentos, segundo 

determinados interesses e de forma dinâmica e dialógica. (ROSSETTI; 

GIACOMINI FILHO, 2010, p. 155). 

 

Segundo Rossetti e Giacomini Filho (2010) o próprio conceito de consumo 

sustentável é originário de um prolongado e contínuo processo consensual 

conduzido por organizações, pessoas e sistemas de comunicação, oferecendo-se 

como paradigma inovador para as práticas mercadológicas, políticas públicas e 

práticas ecológicas. Esses diálogos têm proporcionado a possibilidade de um 

conjunto de sujeitos sociais buscar e criar espaços alternativos de atuação e 

enfrentamento de soluções para os problemas gerados pelos processos de 

globalização (PORTILHO, 2005). Até por esses motivos que a inserção da variável 

ambiental tem contribuído para a geração de novos negócios, em que bens e 
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serviços com a componente ecológica apresentam taxas de crescimento mais altas 

do que os produtos convencionais (DIAS, 2011).  

 
A significativa migração de consumidores de produtos provenientes do 

mercado tradicional - que não considera a cadeia de valores oculta em cada 

produto - para produtores/fornecedores do campo popular solidário - para os 

quais os produtos assumem valor a partir dos processos produtivos que os 

geraram – e a consolidação dos processos produtivos destes produtores, 

com seu respectivo fortalecimento e enraizamento na sociedade. 

(ARAGONEZ, 2008, p. 3). 
 

Segundo Aragonez (2008), essa é a melhor maneira de construir uma 

transição rumo ao consumo mais sustentável, criando uma comunidade sustentável 

com formas associativas dinâmicas e mobilizadoras. É aí que vinga o 

empreendedorismo social, cujo traço distintivo é empreender com a comunidade, 

não apenas para a comunidade.  

2.2.2 Empreendedorismo social 

O conceito de empreendedorismo considerando uma tradução livre da 

palavra entrepreneurship, que por sua vez deriva-se do francês entreprendre, 

significa se comprometer a fazer algo ou começar alguma atividade. O 

empreendedorismo social é começar uma atividade (no sentido de negócio ou 

empresa) que gere lucro, mas que esse não seja o seu objetivo principal, segundo 

Dias (2011) o empreendedorismo social, nos moldes que conhecemos hoje, surgiu 

quando o modelo de gestão das grandes empresas começou a não atender os 

anseios sociais e sustentáveis.  

A sua definição exata também sofre algumas interferências dependendo da 

abordagem do autor, mas considerando seus aspectos globais, podemos tratar 

desse conceito como: 

 
Quando falamos de empreendedorismo social, estamos buscando um novo 
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paradigma. O objetivo não é mais o negócio do negócio (...) trata-se, sim, do 

negócio do social, que tem na sociedade civil o seu principal foco de atuação 

(...). Nesta perspectiva, o empreendedorismo social, alicerçado nos valores 

da cidadania, surgiu como um avanço, uma nova proposta de 

desenvolvimento social. É algo que só pode ocorrer mediante a 

intermediação da sociedade, por ser esta o motor da atual ativação. (MELO 

NETO & FRÓES, 2002, p. 15,17) 

 

 Podemos considerar que os frutos do empreendedorismo social são os 

negócios sociais ou negócios de impacto, outro ponto importante é diferenciá-los de 

responsabilidade social empresarial. Segundo Moraes (2014) os Negócios Sociais 

“não são programas, projetos ou iniciativas de empresas que caminham de forma 

separada do seu negócio. (...) O Negócio Social é aquele que soluciona problemas 

da base da pirâmide através da sua atividade principal”. Para isso, é importante 

entender os negócios sociais tem como propósito maior obter impacto social e 

sustentar-se por meio do próprio lucro sem depender de recursos externos 

(MORAES, 2014).  

Oliveira (2004), com base nos estudos do Canadian Center Social 

Entrepreneurship, define um breve perfil dos empreendedores sociais, eles “vem de 

qualquer setor, com as características de empresários tradicionais de visão, 

criatividade e determinação, e empregam e focalizam na inovação social (...) 

Indivíduos que combinam seu pragmatismo com habilidades profissionais”. Ao tomar 

como base estas características podemos concluir que desde sempre existiram 

empreendedores sociais, no entanto não eram denominados como tal, tendo a 

linguagem e a sociedade tratado destas mudanças ao longo do tempo.  

A disseminação do modelo de negócio social mostra que é possível que 

empresas que possuem metas sociais e não somente o lucro por si só, serem 

concorrentes de empresas criadas nos moldes tradicionais (MORAES, 2014). A Bike 

Fruit, segundo definição própria, se encaixa nesse modelo de negócio, a definição 

do propósito da empresa é “somos um negócio social e a nossa missão é facilitar o 

acesso a alimentação saudável e de qualidade, de forma mais justa e sustentável”. 
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A seguir, apresentaremos as etapas do plano de comunicação que tem como 

objetivo divulgar a empresa e seu modelo de negócio. 
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3 BRIEFING 

O briefing é o ponto de partida de todo o processo de comunicação que será 

desenvolvido para o cliente, neste capítulo apresentaremos a parte teórica dos 

conceitos já aplicando isso no contexto do nosso cliente, a Bike Fruit. A origem da 

palavra briefing foi durante a Segunda Guerra Mundial, os militares sentiram a 

necessidade de organizar melhor seus ataques e então passaram a realizar 

reuniões prévias para instruir os oficiais sobre a missão, depois da guerra, a 

expressão se tornou popular no mundo da propaganda e marketing (CORRÊA, 

2006). Atualmente, Sant’Anna (2009) define o briefing como “o conjunto de 

informações preliminares contendo todas as instruções que o cliente fornece à 

agência para orientar os seus trabalhos”. Para facilitar o entendimento, Públio (2008) 

faz uma analogia entre o briefing e um diagnóstico médico. 

 
O diagnóstico deve ser desenvolvido através da anamnese, ou seja, pelo 

relato feito pelo paciente (ou alguém responsável por ele) sobre os 

antecedentes, detalhes e evolução da doença. Nesta analogia, anamnese é 

equivalente ao briefing, onde o cliente - suposto paciente - relata os detalhes 

dos sintomas, seus antecedentes e sua evolução. (PÚBLIO, 2008, p. 19). 

 

O processo do briefing ocorre todas as vezes que a informação vai de um 

ponto para outro, ou seja, de uma pessoa para outra, "seu propósito é assegurar a 

passagem da informação correta entre todos os pontos da cadeia que tem como 

final o alcance do objetivo do anunciante" (SANT'ANNA, 2009). Sampaio (2013) 

recomenda que após o briefing inicial, briefings específicos e complementares sejam 

elaborados para áreas especializadas da agência. Por esse motivo, neste projeto 

existirão dois briefings, o primeiro será com a exposição das informações básicas 

focadas no cliente, a partir das quais será elaborado o planejamento de 

comunicação; e o segundo, será o briefing para criação e mídia, esse já vai conter 

todo o direcionamento e a estratégia da campanha que foi fruto do planejamento. 

Para elaborar o briefing do cliente, fizemos um levantamento de entrevistas 

que Lucas Luiz da Costa, gerente comercial da Bike Fruit, concedeu durante o ano 
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de 2016 e 2017, com base nessas entrevistas e no contato que mantivemos com a 

empresa durante a elaboração deste projeto, pudemos levantar as principais 

necessidades de comunicação da Bike Fruit. Sobre a estrutura do briefing, Sampaio 

(2013) e Sant’Anna (2009) reiteram que um briefing não tem um tamanho certo 

predefinido, porém ele deve ser tão curto quanto possível, mas tão longo quanto o 

necessário. Em outras palavras, o briefing deve conter todas as informações 

relevantes e nenhuma que não seja. O modelo de briefing desse projeto foi 

elaborado adaptando a metodologia de roteiro para briefing de Públio (2008) e 

Sampaio (2013), que consiste dividi-lo, para melhor entendimento, em 3 áreas mais 

abrangentes, são elas: Produto, Mercado e Objetivos e obrigatoriedades. 

3.1 Produto  

Kotler (2010) caracteriza o produto como “algo que pode ser oferecido a um 

mercado para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo para satisfazer a um 

desejo ou necessidade”. No nosso caso, com a Bike Fruit, podemos complementar 

esse conceito com o de produto verde (ou ecológico), que é aquele que cumpre as 

mesmas funções dos produtos equivalentes e causa um dano ao meio ambiente 

inferior, durante todo o seu ciclo de vida (DIAS, 2011). A seguir, listamos as 

principais características que envolvem a variável Produto. 

3.1.1 Descrição do produto e serviço 

Todo produto tem suas características físicas específicas, como o tamanho, 

tipo de embalagem, cores e etc, mas nem todas características podem ser 

verificadas pelos consumidores apenas através dos seus próprios sentidos 

(CORRÊA, 2006). Por isso, com base nas definições do cliente, traçamos as 

principais especificações da Bike Fruit. 

A Bike Fruit é um serviço de delivery que entrega porções de salada de frutas, 

as opções disponíveis são no tamanho P com 250 ml, ou G de 500 ml. As saladas 

de frutas vêm em embalagens personalizadas com o nome do cliente; a variedade é 
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de 4 a 8 frutas, mudando todos os dias, na qual o cliente pode escolher suas frutas 

favoritas, a salada também não leva nenhum tipo de conservante. As entregas são 

feitas das 9h às 11h e das 13h às 16h de segunda a sexta. 

A empresa opera com um sistema de pacotes mensais. O cliente pode 

escolher de duas a cinco porções por semana, nos dois tamanhos. O pedido mínimo 

é de duas porções do tamanho P por semana. Abaixo listamos a tabela de preços do 

serviço. 

 
FIGURA 2 – TABELA DE PREÇOS MENSAIS DA BIKE FRUIT 

 
FONTE: Adaptado de BIKE FRUIT.  

Disponível em: <https://www.bikefruit.org>. Acesso em: 09 jun. 2017. 
 

Existe também, um sistema que as pessoas podem pedir um pedido avulso 

para degustação, nesse modelo, a salada P sai por R$ 3,50 e a G por R$ 5,50. Essa 

tabela preços surgiu com o intuito do negócio de ser uma referência na 

democratização da alimentação saudável e de qualidade. Em entrevista concedida 

ao programa Balanço Geral, o proprietário Lucas Luiz da Costa afirma que “não se 

pode pagar muito caro em uma salada, a Bike Fruit entrou nesse mercado para 

oferecer um produto acessível”1. Os processos da empresa foram otimizados para 

isso, inclusive o processo de entrega, que é um ponto alto da Bike Fruit. 

As entregas são feitas por bikers, de modo totalmente sustentável, as frutas 

são levadas em caixas de isopor para manter a temperatura adequada e não é 
                                            
1  Disponível em: < https://youtu.be/I10BGFeYhBw >. Acesso em: 02 ago. 2017 

https://www.bikefruit.org/
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cobrado nada por esse serviço. O perímetro de entrega abrange um raio de cerca de 

6 km da sede da empresa, no Ahú, na imagem listamos os bairros em que a Bike 

Fruit realiza suas entregas. 

 
FIGURA 3 – BAIRROS EM QUE A BIKE FRUIT REALIZA DELIVERY 

 
FONTE: O AUTOR.  

 

No seu primeiro ano de operações, foram entregues cerca de 150 saladas por 

dia, totalizando mais de 63 mil entregas. 

3.1.2 Histórico 

Para entendermos quais as necessidades da empresa, um dos primeiros 

passos é conhecer a sua história. A Bike Fruit surgiu de uma inquietação de Lucas 

Luiz da Costa, o atual gerente comercial teve contato com serviços similares ao da 

Bike Fruit anteriormente, enquanto estava em outro trabalho. Foi quando trabalhava 

em um escritório em que uma empresa realizava um serviço de delivery de frutas em 
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natura, e na época não houve o interesse em aderir o produto, em partes pelo preço, 

a falta de variedade a embalagem das frutas também não agradava. Daí surgiu o 

interesse criar algo diferente, desde o início a proposta foi seguir totalmente o 

caminho contrário do mercado de alimentação saudável que outras empresas 

seguiam. O objetivo não era focar no público A e B, e sim em todos as classes. 

Então assim, juntamente com seu irmão Elisan, no início de 2016 eles criaram a 

Bike Fruit. 

3.1.3 Histórico de comunicação 

Segundo Corrêa (2006) é importante conhecer o histórico, as ações, os 

sucessos e fracassos para ter uma indicação de qual caminho percorrer. A Bike Fruit 

nunca realizou nenhum investimento significativo em comunicação, sendo a grande 

maioria das ações concentradas no Facebook da empresa.  

No Facebook2, a Bike Fruit tem em sua cover uma arte explicativa sobre 

como funcionam os processos para adquirir os serviços da empresa, nos últimos 6 

meses, as principais postagens foram repost de pessoas que postaram fotos com o 

produto e também fotos do dia a dia dos bikers ou do processo de preparação dos 

produtos; a página também posta, em menor intensidade, sobre iniciativas das quais 

é parceira e sobre sustentabilidade em geral. As postagens não têm um padrão 

específico, e apesar da página ter 2 mil curtidas o engajamento no geral é bem 

baixo, cerca de 10 likes por post, sendo o post que está em destaque no início da 

página o único que foge desse padrão, tendo 746 likes. O Instagram3 da empresa 

segue o mesmo padrão, a grande maioria das vezes com os mesmos posts, aqui a 

Bike Fruit tem 1870 seguidores e uma média de 70 likes por post.  
Por fim, temos o site4 da empresa, canal para onde o cliente é direcionado 

quando vai contratar o serviço. O site segue o padrão one page, que é um padrão 

em que todas as informações ficam apenas uma página, bem semelhante ao feed 

                                            
2  Disponível em: <https://www.facebook.com/BikeFruit>. Acesso em: 02 ago. 2017 
3  Disponível em: <https://www.instagram.com/BikeFruit>. Acesso em: 02 ago. 2017 
4  Disponível em: <https://www.bikefruit.org>. Acesso em: 02 ago. 2017 
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de uma rede social. No geral, o site é bem colorido e tenta manter uma identidade 

“cool”, as principais informações estão bem destacadas e a sua principal falha é a 

demora para o carregamento da página, isso provavelmente ocorre devido ao alto 

número de fontes tipográficas que ele apresenta, em plataformas mobile isso pode 

ser um problema grave.  

A seguir trazemos algumas imagens dos itens que foram descritos. 
 

FIGURA 4 – COVER DO FACEBOOK 

 
FONTE: BIKE FRUIT. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/BikeFruit>. Acesso em: 09 jun. 2017. 
 

FIGURA 5 – POST INSTAGRAM 

 
FONTE: BIKE FRUIT. 

Disponível em: <https://www.instagram.com/BikeFruit/>. Acesso em: 09 jun. 2017. 
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FIGURA 6 – HOME SITE 

 
FONTE: BIKE FRUIT. Disponível em: <https:/bikefruit.org>. Acesso em: 09 jun. 2017. 

3.2 Mercado 

Pode-se definir o mercado como sendo a procura conjunta de consumidores 

em potencial e todo o ambiente que envolve a estratégia de um produto ou serviço 

(LUPETTI, 2000). Nesse caso, trouxemos a visão do cliente acerca dos principais 

fatos que envolvem a relação da Bike Fruit com o mercado. 

3.2.1 Público-alvo e consumidores 

É muito comum a confusão entre esses dois termos, por isso Lupetti (2000) 

traz uma distinção prática do que eles são: público-alvo é aquele que a empresa tem 

em mente para ser trabalhado, é para ele que o produto foi criado; já o consumidor é 

o indivíduo que já consome o produto, independente das suas características sócio-

econômicas, ele pode até não ser compatível com o público-alvo.  

No caso da Bike Fruit, os dois têm características bem semelhantes, 

principalmente devido a sua posição geográfica, são todas as pessoas que residem 

ou trabalham no raio de entrega da empresa. A distinção que pode ser feita é que a 

grande maioria dos consumidores já possuem hábitos saudáveis, enquanto um 
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público-alvo potencial são as pessoas que tem pretensões de adquirir esses hábitos, 

o planejamento desse projeto irá tratar mais precisamente sobre ambos. 

3.2.2 Concorrentes 

Kotler (2006) afirma que podem ser considerados concorrentes todas as 

empresas do mercado que atendem as mesmas necessidades dos clientes, os 

concorrentes podem ser diretos ou indiretos, Lupetti (2000) afirma que detectá-los e 

informar seus produtos é uma tarefa inicial, o mais difícil é encontrar o diferencial 

com relação a concorrência e analisar a sua estratégia. Nesse momento inicial 

vamos citar os concorrentes e suas características básicas e, mais adiante, no 

planejamento vamos fazer uma análise mais completa das suas estratégias. 

3.2.2.1 Concorrentes diretos 

Consideramos como concorrentes diretos todos aqueles que comercializam 

um produto que possa ser considerado saudável e estejam presentes na área de 

atuação da Bike Fruit. Como concorrentes diretos temos: a Monkey Frutas, a Big 

Frutas Curitiba, a La Fruteria e a Peça fruta, todas atuam na região de Curitiba e tem 

foco principalmente no delivery para empresas. 

3.2.2.2 Concorrentes indiretos 

Consideramos concorrentes indiretos as empresas que comercializam 

lanches e produtos que possam substituir a salada de frutas, (ou seja, disponham de 

uma opção de lanche entre refeições) e que estejam presentes na área de atuação 

da Bike Fruit. O espectro de concorrentes indiretos é muito abrangente, mesmo se 

considerarmos apenas os produtos na faixa de preços da Bike Fruit, já que podemos 

considerar desde os coffee shops da região, até as padarias e supermercados, que 

comercializam salgados e doces que podem substituir a salada como lanche entre 

refeições. 
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3.3 Objetivos e obrigatoriedades 

Neste tópico abordaremos as expectativas do cliente com relação ao 

planejamento e a campanha que serão entregues, e também alguns 

direcionamentos e polices que devem ser seguidos.  

Os objetivos de comunicação "dizem respeito à divulgação, seja evidenciando 

os benefícios do produto, seja destacando a marca, seja informando uma promoção 

e convidando o consumidor a participar" (LUPETTI, 2000), esses objetivos não são 

preestabelecidos, eles dependem do que a empresa quer comunicar, levando em 

consideração objetivos mais amplos, como os objetivos organizacionais da empresa. 

Nesse ponto Sampaio (2013) alerta que apesar das múltiplas possibilidades de 

objetivos, o ideal é que seja escolhido apenas um objetivo principal por campanha, 

para que ela não perca o foco e acabe confundindo os consumidores. 

Ninguém melhor que o cliente para informar quais são os pontos obrigatórios, 

e quais os limites do seu mercado e sua atuação (LUPETTI, 2000). Com base nas 

informações levantadas até aqui, foram definidos os seguintes objetivos: 

a) Tornar a marca Bike Fruit conhecida em Curitiba, preferencialmente na sua 

região de atuação (onde ocorrem as entregas). 

b) Incentivar o público-alvo a fazer a degustação, e posterior assinatura, do 

produto. 

c) Fortalecer a imagem da Bike Fruit, junto aos conceitos de consumo 

saudável e sustentável. 

3.3.3 Verba 

Por fim, é preciso definir a verba da campanha, para que o planejamento seja 

pertinente com a realidade e os esforços possam ser tangíveis com os objetivos 

finais. Vamos trabalhar com uma verba total de R$ 15.000, a serem distribuídas num 

período de três meses, isso nos leva a procurar alternativas (principalmente de 

mídia) efetivas e de baixo custo. Essa decisão acaba sendo justificada já que o 

público alvo e o produto são bem segmentados. O próprio Sampaio (2013) afirma 
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que “empregando técnicas menos sofisticadas, meios de reduzido alcance e até 

espaços bem baratos, as pequenas empresas podem obter resultados muito 

interessantes para seu investimento publicitário”. 

Para finalizar, Sampaio (2013) considera que o briefing e o planejamento são 

indissociáveis, já que as informações levantadas pelo briefing são o ponto de partida 

para o início da pesquisa em busca da melhor estratégia. Portanto, com base nas 

informações apresentadas até aqui, podemos dar início ao processo de 

desenvolvimento da nova estratégia e posicionamento da Bike Fruit, que vai ser 

exposto no próximo capítulo. 
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4 PLANEJAMENTO 

Neste capítulo é apresentado o planejamento para a Bike Fruit, que inclui 

uma análise mais aprofundada de itens que já foram mencionados no briefing, e 

juntamente com o acréscimo de outras informações levantadas, serve como base 

para a criação da estratégia da campanha apresentada. Sampaio (2013) ressalta a 

importância dessa etapa, para ele é no planejamento, que são alinhados os 

objetivos a serem atingidos pela campanha; que são ordenadas as informações 

conhecidas sobre o mercado, a concorrência, os consumidores e são levantados os 

recursos disponíveis; a partir disso, são analisadas as alternativas de ação e a 

estratégia da campanha é determinada. Essa estratégia tem a missão de superar os 

obstáculos que impedem a marca de atingir sua meta, guiando o processo criativo 

para esse fim. Ou seja, o papel do planejamento é garantir que a comunicação seja, 

não apenas criativa e envolvente, mas também eficiente em termos de negócio e 

mercado. 

A estrutura do planejamento desse projeto se baseia nos modelos de Públio 

(2008), Sant’Anna (2009) e Ribeiro et al. (1995). Para montar o planejamento ideal, 

Ribeiro et al. (1995) afirma que são necessárias três etapas: primeiro, se apropriar 

da realidade; depois montar o problema e, finalmente, pensar em como solucioná-lo. 

Portanto, adaptando essa recomendação, dividimos o planejamento em três etapas: 

em primeiro lugar a pesquisa, em seguida a análise de mercado e, por fim, o 

posicionamento e o briefing para a criação e mídia. 

4.1 Pesquisa exploratória 

Bona (2007) define a pesquisa de marketing como a etapa em que há a 

coleta de dados e informações para ajudar na solução de questões que ainda estão 

incompletas, essa é a maneira mais formal de conceituar a etapa que Ribeiro et al. 

(1995) chama de apropriação da realidade. Sobre a pesquisa, Ribeiro et al. (1995) 

destaca a importância de se trabalhar com verdades de primeira mão, ou seja, 
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dados e fatos brutos; pois mesmo aquelas verdades passadas pelo cliente no 

briefing, ele considera como verdades já interpretadas. 

Dado o desafio do nosso projeto, em que são necessários dados muito 

específicos para a melhor compreensão do ambiente que envolvem a Bike Fruit, 

optamos pela pesquisa exploratória, já que ela tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com problema, analisar melhor os fatos empíricos e possibilitar uma 

aproximação conceitual do tema (GIL, 2002). 

4.1.1 Metodologia da pesquisa  

Gil (2002) considera que o planejamento de uma pesquisa exploratória pode 

ser bastante flexível, e isso depende da influência de certos aspectos que permeiam 

o fato estudado. Então no primeiro momento, para descobrir os principais aspectos 

do público-alvo da empresa, optamos por realizar uma pesquisa de campo com um 

questionário semiaberto. Isso se deve a necessidade de precisarmos de dados 

estatísticos mas também precisamos analisar aspectos subjetivos na opinião dos 

entrevistados. Bona resume o objetivo desses dois tipos de pesquisa: 

 
Pesquisa qualitativa: é utilizada para qualificar comportamentos, ações e 

reações diante de determinadas situações; levantar ou identificar atributos 

que afetam decisões relacionadas com o consumo (...), qualifica questões 

que, mais tarde, serão comprovadas em números. (...) Pesquisa quantitativa: 

é utilizada para realizar projeções, estabelecer correlação, testar hipóteses, 

mensurar variáveis de mercado, de consumo e de comportamento. Ela 

comprova em números uma tendência. (BONA, 2007, p. 157-159). 
 

O questionário usado na pesquisa foi montado de acordo com as instruções 

de Gil (2002) e Bona (2007), a pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 29 de 

setembro de 2017, com uma amostragem de 104 pessoas que trabalhavam, 

estudavam ou residiam no perímetro de entrega da Bike Fruit, ou seja, com 

potenciais consumidores. A pesquisa foi aplicada através de um formulário online e 

no apêndice 1 consta o roteiro do questionário que foi utilizado. 
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O segundo passo foi fazer a análise ambiental, para isso nos apropriamos de 

dados secundários advindos de pesquisas que eram relevantes diante do tema do 

projeto. A justificativa para a escolha de uso desse tipo de dado é a dificuldade de se 

realizar um levantamento com uma amostragem relevante sobre um aspecto amplo 

do tema (tendo em vista que é um macroambiente do mercado) e, também, as 

limitações de tempo, equipe e orçamento. Sendo assim, Bona (2007) ressalta a 

relevância desses dados, e considera que, quando bem usados, podem trazer 

resultados tão bons quanto os de uma pesquisa primária. A autora define eles da 

seguinte maneira: 

 
São dados relacionados com o estudo realizado, mas que foram produzidos 

por outras organizações ou mesmo por outros motivos, mas que podem 

contribuir para a aproximação do foco de pesquisa em questão. 

Normalmente, margeiam o tema que se quer pesquisar (BONA, 2007, p. 

155). 
 

A partir da conclusão destes passos surgiram as informações relevantes para 

montar a análise SWOT, as personas e os insights que balizaram o posicionamento 

estratégico. 

4.2 Resultados da pesquisa de campo 

Apresentamos aqui os resultados da pesquisa de campo, quando necessário, 

usamos gráficos para deixar a apresentação das informações mais didática. 

Primeiramente, apresentando os dados básicos da nossa amostragem, as 

pessoas que responderam o questionário eram 52% do sexo masculino e 48% do 

sexo feminino; sobre a faixa etária, tivemos o seguinte resultado: 
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FIGURA 7 – FAIXAS ETÁRIAS

  
 

FONTE: O AUTOR. 

 

Observamos a grande predominância de jovens, as pessoas até 30 anos 

somavam cerca de 75% da amostragem, esse dado é bem próximo das estatísticas 

de idade da população que reside nos bairros pesquisados, segundo dados do site 

população.net5 (que tem como base o Censo de 2010) a porcentagem de pessoas 

entre 15 e 64 anos nesses bairros era de 77%, enquanto o de idosos beirava os 

12,5%. Com relação a classe econômica, obtivemos a seguinte amostra: 
 

FIGURA 8 – CLASSE ECONÔMICA  

 
FONTE: O AUTOR. 

                                            
5 Disponível em: <http://populacao.net.br>. Acesso em: 20 ago. 2017 

http://populacao.net.br/
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O interessante nesse caso é observar que mais da metade das pessoas se 

consideram da classe B, considerando o aspecto social da Bike Fruit, nós podemos 

concluir que a empresa não atinge de maneira efetiva as classes menos favorecidas 

da população, principalmente pelo fato de elas estarem presentes nos bairros mais 

periféricos da capital paranaense. 

Já sobre o comportamento dessas pessoas, mais de 50% dos entrevistados 

se consideram pessoas com pouco tempo, enquanto apenas 5.8% afirmaram dispor 

de muito tempo. Esse fato reflete totalmente os hábitos alimentares, quando 

questionados sobre isso, a maioria afirmou que possui hábitos pouco ou nada 

saudáveis. 

 
FIGURA 9 – HÁBITOS ALIMENTARES  

 
FONTE: O AUTOR. 

  

Sobre isso, mais de 69% das pessoas entrevistadas consideram que a 

própria rotina tem muita influência nos seus hábitos alimentares. E um dado 

extremamente relevante para nós é que mais de 88% das pessoas afirmou estar 

disposta a adquirir um hábito saudável, se isso estiver encaixado na sua rotina. 

Na segunda parte do questionário procuramos descobrir mais sobre as 

refeições que essas pessoas costumam fazer de segunda a sexta-feira. A primeira 
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questão é para descobrir quais refeições as pessoas costumam fazer fora de casa, 

pois consideramos que é quando existe a maior possibilidade de a Bike Fruit ser 

considerada uma opção (vamos desenvolver melhor esse raciocínio no tópico 4.3). 

 
FIGURA 10 – REFEIÇÕES REALIZADAS FORA DE CASA 

 
FONTE: O AUTOR. 

 

Constatamos que a nossa maior oportunidade é na sobremesa, logo após o 

almoço, ou no lanche da tarde. Agora, se faz necessário descobrir o quanto essas 

pessoas (que são consumidores em potencial) gastam na sobremesa/lanche; 

segundo a pesquisa, mais da metade costuma gastar de R$ 5 a 10 em média 

nessas refeições, e se calcularmos o preço unitário das saladas da Bike Fruit, é um 

valor que é compatível com o orçamento de cerca de 80% dos entrevistados. 
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FIGURA 11 – GASTO MÉDIO EM R$ COM A SOBREMESA OU LANCHE  

 
FONTE: O AUTOR. 

 

Por fim, na última do questionário, instigamos os entrevistados a compartilhar 

suas opiniões sobre os alimentos saudáveis e sua relação com a sustentabilidade; 

de maneira geral, foi solicitado no questionário que eles escrevessem as três 

primeiras palavras que lhe ocorreram acerca do tema da pergunta. Quando 

questionados sobre quais alimentos consideravam saudáveis mais de 91% citou as 

frutas (se não com o próprio substantivo frutas, citou diversas frutas nominalmente). 

Na sequência, perguntamos quais as características de alimentos saudáveis, a 

seguir listamos as respostas mais recorrentes: 

 
FIGURA 12 – CARACTERÍSTICAS DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS  

 
FONTE: O AUTOR. 
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A seguir, perguntamos as pessoas o que elas tinham em mente sobre o 

conceito de sustentabilidade, obtivemos uma ampla gama de resposta, dentre as 

quais, os termos mais citados foram: 

 
FIGURA 13 – SINÔNIMOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
FONTE: O AUTOR. 

 

E, finalizando, se elas dão preferência para produtos alinhados ao conceito de 

sustentabilidade. 

 
FIGURA 14 – VOCÊ TEM PREFERÊNCIA POR PRODUTOS SUSTENTÁVEIS?  

 
FONTE: O AUTOR. 
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Com os resultados da parte final, chegamos à conclusão que a ampla maioria 

dos entrevistados tem abertura à proposta de um produto sustentável e também 

que, no geral, eles têm um bom conhecimento sobre o tema. Além disso, as 

questões discursivas vão servir como base a criação das personas do público-alvo e 

até ajudarão na construção semântica da criação.  

4.3 Análise Ambiental 

É essencial conhecer o ecossistema que envolve a empresa antes de se 

tomar qualquer decisão estratégica de ação, Públio (2008) defende que é 

fundamental “verificar as variáveis de maneira ampla, somente assim se terá acesso 

às ferramentas mais eficazes e eficientes para propor a solução mais apropriada”. 

No caso desse projeto a análise ganha um propósito a mais já que, 

juntamente com a pesquisa de campo, ela cumpre o objetivo de investigar a 

tendência para atrair novos consumidores, que é o principal objetivo estabelecido no 

briefing. Bona (2007) justifica a importância da análise externa como forma de 

entender os possíveis prospects: 

 
Esse é o modelo ideal quando a pesquisa envolve prospects ou mesmo o 

mercado como um todo. Nessa situação, o objetivo é conquistar novos 

consumidores e, para tanto, a pesquisa é dirigida para o público externo, que 

pode fornecer as informações necessárias para que a agência defina as 

estratégias ideais, bem como, as melhores condições de persuasão. (BONA, 

2007, p. 161). 
 

O primeiro passo que deve ser levado em consideração no contexto desse 

projeto, é o que diz respeito aos hábitos alimentares da população brasileira. 

Atualmente o Brasil vive uma epidemia de obesidade e sobrepeso, dados apontam 

que, entre 2006 e 2016, a obesidade cresceu de 12% para 19%, enquanto a 
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população com sobrepeso aumentou de 42% para 53%6. Além dos fatores 

hormonais, o principal motivo para esses números é a mudança que está 

acontecendo com os hábitos alimentares da população, devido a rotina cada vez 

mais caótica, as pessoas estão optando por consumir alimentos mais rápidos (da 

categoria “fast food”) e esses carregam grande valor calórico. Essa mesma pesquisa 

aponta que apenas um terço da população consome frutas ou hortaliças durante os 

cinco dias da semana, o resultado disso é o aumento das doenças cardiovasculares, 

segundo a Organização Mundial da Saúde 75% das mortes em decorrência dessas 

doenças acontece em países com baixa e média renda7.  

O relatório Tendências em Alimentos e Bebidas 20178 da Mintel, mostrar que 

devido ao ritmo acelerado de mudança, imprevisibilidade dos eventos atuais e o 

ambiente político controverso de alguns países, existe uma tendência mundial de 

busca pela segurança e estabilidade, isso está direcionando a preferência por 

produtos que são mais reconhecíveis do que revolucionários, segundo esse relatório 

entre 2015 e 2016 houve um aumento de 269% nos lançamentos mundiais de 

alimentos e bebidas descrevendo seus produtos como "antigos". Portanto, o 

presente encontra um ótimo potencial em produtos, receitas e marketing que 

revivem a naturalidade do passado, as pessoas têm a consciência de que é preciso 

desacelerar.  

O mesmo relatório mostra que uma parte da população aceita substituir o 

lanche ou a refeição ocasional por produtos que são elaborados para serem 

nutritivos, satisfatórios e ou funcionais. Mas ainda assim, quase dois terços (64%) 

dos brasileiros adultos no grupo socioeconômico DE só comeriam alimentos mais 

saudáveis devido a dietas restritivas, ante o desejo de levar um estilo de vida 

saudável. É um número consideravelmente maior do que 51% dos brasileiros no 

                                            
6 BBC. Por que há uma explosão de obesidade no Brasil? Disponível em: 

<http://g1.globo.com/bemestar/noticia/por-que-ha-uma-explosao-de-obesidade-no-brasil.ghtml>. 
Acesso em: 01 ago. 2017. 

7 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2016/09/cerca-de-17-5-milhoes-pessoas-
morrem-de-doencas-cardiovasculares-todos-os-anos>. Acesso em: 01 ago. 2017 

8  Disponível em: <http://brasil.mintel.com/tendencias-globais-em-alimentos-e-bebidas>. 
Acesso em: 02 ago. 2017 
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grupo socioeconômico AB que mostram estar preocupados em ter uma alimentação 

mais saudável. Com base nesses dados, o relatório apresenta a tendência mundial 

de democratização no acesso à alimentação saudável para todas as classes, no 

mapa podemos observar como essa tendência ainda está engatinhando no Brasil e 

nos outros países emergentes. 

 
FIGURA 15 – A DEMOCRATIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
FONTE: TENDÊNCIAS EM ALIMENTOS E BEBIDAS 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/saude/2016/09/cerca-de-17-5-milhoes-pessoas-morrem-de-doencas-

cardiovasculares-todos-os-anos>. Acesso em: 01 ago. 2017 
 

Os dados se mostram preocupantes, mas podem ser uma oportunidade para 

a Bike Fruit ser uma empresa protagonista na função de disseminar informações 

sobre educação alimentar, e isso além de ser um incentivo direto ao próprio produto, 

também se mostra uma informação de utilidade pública. Sobre isso, Kotler comenta 

que os negócios sociais têm também a função de educar a sociedade: 
 

Os negócios sociais precisam educar continuamente o mercado que não 
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vinha sendo adequadamente atendido não apenas a respeito dos benefícios 

do produto, mas também sobre como aumentar sua qualidade de vida no que 

diz respeito ao negócio social. Por exemplo: ao vender suplementos de 

saúde a preços acessíveis, o negócio social também educará seus clientes 

sobre saúde e higiene. Caso contrário, os produtos não serão conectados 

aos clientes. (KOTLER, 2010, p. 131). 

 

Outro ponto que merece atenção no projeto é o que diz respeito a 

alimentação fora de casa, mas não a alimentação recreativa, que em grande parte é 

realizada no final de semana, o que buscamos é o segmento de alimentação que as 

pessoas fazem entre o período de trabalho, sendo o café da manhã, sobremesa e, 

principalmente, o lanche da tarde. É válido considerar que qualquer uma dessas 

refeições pode ser suprida com uma salada da Bike Fruit.  

Não é segredo pra ninguém que para se ter qualidade de vida é preciso ter 

uma alimentação minimamente saudável, mas agora, especialmente pela 

quantidade de informações sobre o tema e a facilidade no acesso à elas, o debate 

se tornou global, é por isso que nesse ano ele está presente em diversos insights do 

Top 10 Global Consumer Trends for 2017, um relatório anual da Euromonitor 

International (uma empresa especializada em pesquisa e inteligência de mercado), 

neste ano elaborado Kasriel-alexander (2017), esse relatório tem o formato muito 

parecido com o Tendências em Alimentos e Bebidas, porém ele trata do aspecto 

bem mais amplo do consumo em geral. Um desses insights é o "Wellness as status 

symbol" que trata sobre como o bem-estar virou um status na nossa sociedade, 

como isso é cada vez mais compartilhado pelas pessoas nas redes sociais e como 

as marcas estão acordando para esse fato. Juntando esse insight com outros dois 

que estão presentes no mesmo relatório; o insight "Faster Shopping" que trata sobre 

como a lógica digital tem cada vez mais influenciado a lógica real do consumo, sobre 

como há a necessidade de imediatismo em todos os atos e como surgem soluções 

para essas demandas; e também o insight “Get the real: the allure of authenticity”, 

em que o autor explora sobre como as pessoas (que em geral estão imersas no 

turbilhão da rotina) estão buscando experiências cada vez mais próximas do real, ou 
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da simplicidade e como o marketing vem tentando se adaptar a essa realidade. 

Todos esses insights têm seus pormenores que tratam da questão da alimentação, 

em tópicos como: “Authentic food”, “Food rush” e “Eat yourself better”. No próximo 

parágrafo vamos discorrer sobre como esses insights podem ser aproveitados para 

a construção do projeto da Bike Fruit. 

Analisando, principalmente, esses três insights dos Trends de 2017, nós 

chegamos a seguinte análise. O primeiro ponto que deve ser fixado é que a grande 

maioria das pessoas está na “correria”, cada pessoa tem a sua própria lista de 

necessidades e dificilmente encontraremos alguém pra dizer que tem tempo 

sobrando; o segundo ponto é que também grande maioria dessas pessoas deseja 

ter hábitos mais saudáveis, mas de novo, o grande empecilho é o tempo; e o terceiro 

ponto é que quando essas pessoas conseguem chegar seus picos de “hábitos 

melhores” elas querem compartilhar isso com as outras pessoas. O nosso ponto na 

história é que a Bike Fruit chega justamente para suprir essa necessidade no que diz 

respeito a alimentação. O objetivo do produto é juntar esses dois primeiros pontos e 

o objetivo da nossa comunicação tem que ser incentivar o terceiro ponto, para assim 

termos um ciclo. Ou seja: queremos ajudar as pessoas a se alimentarem melhor, e 

damos a elas a opção de fazerem isso da maneira que melhor se encaixar na rotina 

dela, levando para elas o nosso produto, e como consequência disso esperamos 

que elas compartilhem essa experiência com o seu círculo social. 

Ainda podemos juntar tudo isso com outro insight, o “Identity in flux” que trata 

sobre está geração está buscando uma identidade própria, mas não 

necessariamente uma identidade individualista, é uma identidade que muitas vezes 

é relacionada a causas sociais ou ambientais. Kasriel-alexander (2017) usa o título 

“We before me” para falar sobre como é cada vez mais popular a noção de coletivo 

e cocriação, principalmente entre os mais jovens. Nesse ponto, podemos traçar um 

paralelo com o papel de negócio social da Bike Fruit, já que o consumidor da 

empresa além de trazer um benefício próprio, relacionado a sua saúde e bem-estar, 

também está contribuindo com o planeta e, além disso, também está incentivando a 
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economia local, já que está consumindo o produto de uma empresa que também 

compartilha o conceito de “We before me”. 

4.4 Análise da concorrência 

No capítulo anterior já listamos quais são os principais concorrentes diretos 

da Bike Fruit, agora é hora de analisá-los e entender quais são suas principais 

características para podermos planejar o posicionamento da Bike Fruit. 

a) Monkey Frutas - A empresa está em operação desde 2010, tem sede 

no Bairro Alto e atua na região de Curitiba, Pinhais, Colombo e 

Araucária. As entregas são feitas através de caminhão ou van, o foco 

da Monkey Fruit é atender empresas, por esse motivo os preços dos 

planos mensais variam de acordo com a quantidade de demanda do 

local, mas em um post a empresa chegou a anunciar que existem kits 

de salada a partir de R$ 2,50. O sistema de kits é bem semelhante ao 

da Bike Fruit, inclusive a embalagem é idêntica, um ponto fraco da 

Monkey Frutas é horário de atendimento, as entregas ocorrem 

somente na parte da manhã, com horário agendado entre 7h e 12h. Do 

ponto de vista da comunicação, o único ponto relevante é o site, que 

tem um design “cool”, e é bem explicativo, em compensação as redes 

sociais empresa estão abandonadas, Facebook e Twitter têm 

pouquíssima relevância e desde não 2016 não são atualizadas, um 

ponto interessante é que a empresa possui LinkedIn (o que reforça o 

seu público-alvo que são empresas), e em conjunto com o site 

mantinha ativo um blog em que postava conteúdo sobre os benefícios 

das frutas de modo geral. 
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FIGURA 16 – HOME DO SITE MONKEY FRUTAS 

 
FONTE: MONKEY FRUTAS.  

Disponível em: <https://www.monkeyfrutas.com/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
 

FIGURA 17 – POSTS NO FACEBOOK E TWITTER 

 
FONTE: MONKEY FRUTAS. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/monkeyfrutas>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
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FIGURA 18 – EMBALAGENS DA MONKEY FRUIT 

 
FONTE: MONKEY FRUTAS.  

Disponível em: <https://www.monkeyfrutas.com/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

b) Big Frutas Curitiba - A Big Frutas é uma empresa sediada no Bairro 

Alto, atende toda a região de Curitiba e também tem como público-alvo 

as empresas. Ela conta com diversas opções de kits de frutas, desde o 

mais simples, que contém uma salada de frutas com 200 ml e uma 

fruta avulsa “in natura” até os mais elaborados que tem combinações 

que podem incluir iogurte ou achocolatado, por exemplo, os preços 

variam de R$ 3 a R$ 3,70. Um ponto forte da Big Frutas, é a 

capacidade de se adaptar a rotina dos clientes, eles são bem 

receptivos na questão de analisar as propostas de preços e horários, 

outro ponto é a qualidade das frutas, segundo eles, há o recebimento 

diário de remessas de frutas direto do Ceasa de Curitiba. Na parte da 

comunicação a Big Frutas deixa bastante a desejar, contando apenas 

com o site (que é defasado, porém tem o básico de informações sobre 

a empresa) e o Facebook que não é atualizado desde 2016, a empresa 

também mantinha ativo um blog em que postava conteúdo sobre o 

benefício das frutas para manter a alimentação saudável. 
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FIGURA 19 – HOME DO SITE BIG FRUTAS CURITIBA 

 
FONTE: BIG FRUTAS CURITIBA. 

Disponível em: <https://www.bigfrutascuritiba.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

FIGURA 20 – POSTS DO FACEBOOK DA BIG FRUTAS CURITIBA 

 
FONTE: BIG FRUTAS CURITIBA.  

Disponível em: <https://www.facebook.com/Big-Frutas-Curitiba>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

FIGURA 21 – EMBALAGENS BIG FRUTAS CURITIBA 

 
FONTE: BIG FRUTAS CURITIBA. 

Disponível em: <https://www.bigfrutascuritiba.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
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c) Peça Fruta - Atua de segunda a sexta em Curitiba e Região 

Metropolitana tendo como foco atender empresas, as entregas 

ocorrem durante a manhã até as 11h. O kit é composto por um pote de 

200ml com uma fruta picada mais uma  fruta inteira, o preço do mesmo 

é R$ 3,80; a embalagem é um diferencial positivo da empresa, a Peça 

Fruta possui um saco plástico que tem a identidade visual da empresa 

e quando a entrega demanda várias unidades no mesmo local os 

pedidos são entregues em uma sacola retornável colorida, que 

também contém elementos da identidade visual da empresa. Quando 

falamos de comunicação, o único ponto forte da Peça Fruta é o site, 

que é instintivo e bem estruturado, o Facebook da empresa tem 

apenas 53 likes e é mantido de maneira bem amadora, apenas com 

compartilhamento de conteúdo de outras páginas. Outro ponto de 

destaque é o slogan da empresa "Sua saúde pede fruta" que é um jogo 

de palavras que tem relação com o nome da mesma.  

 
FIGURA 22 – HOME DO SITE PEÇA FRUTA 

 
FONTE: PEÇA FRUTA.  

Disponível em: <http://www.pecafruta.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
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FIGURA 23 – EMBALAGENS DA PEÇA FRUTA 

 
FONTE: PEÇA FRUTA.  

Disponível em: <http://www.pecafruta.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

d) La Fruteria - Criada em outubro de 2014, a La Fruteria tem sede em 

São José dos Pinhais, mas também atende a região central de 

Curitiba. Assim como as outras concorrentes já citadas, seu foco é 

atender a demanda de empresas e o pedido mínimo é de cinco 

pessoas por local. O ponto forte, citado pela própria empresa em seu 

site, é a grande variedade de frutas (cerca de 25 opções), porém os 

kits são compostos apenas por uma (R$ 2,30 por dia) ou duas frutas 

(R$ 3,90 por dia), e a variação de frutas ocorre no decorrer dos dias da 

semana. A empresa ainda tem outros kits mais caros em que são 

incluídos sucos naturais (por intermédio de uma parceria com a marca 

de sucos LeBio) ou adicionais de sobremesa, como gelatina ou 

granola, além disso a La Fruteria ainda conta com uma variedade de 

outros produtos saudáveis. Entre os concorrentes citados a La Fruteria 

é a que possui a melhor comunicação, a empresa tem um site com 

design moderno, responsivo e de fácil navegação, que contém todas 

as informações necessárias de maneira clara. Além disso, a empresa 
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mantém um perfil ativo no Facebook, em que alguns posts contém uma 

identidade visual própria, e também é compartilhado de outras páginas 

uma grande variedade de conteúdo (a página tem mais de 1.600 likes 

e com uma média de 150 likes por posts). A empresa também possui 

um perfil no Instagram, porém ele parece estar desativado, e fora do 

mundo digital a La Fruteria faz a divulgação por intermédio da 

distribuição de flyers.  

 
FIGURA 24 – LOGO LA FRUTERIA 

 
FONTE: LA FRUTERIA. 

 Disponível em: <http://www.lafruteria.delivery/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
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FIGURA 25 – HOME SITE LA FRUTERIA 

 
FONTE: LA FRUTERIA. 

 Disponível em: <http://www.lafruteria.delivery/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 
FIGURA 26 – EMBALAGEM KIT LA FRUTERIA 

 
FONTE: LA FRUTERIA. 

 Disponível em: <http://www.lafruteria.delivery/>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
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FIGURA 27 – POSTS FACEBOOK LA FRUTERIA 

 
FONTE: LA FRUTERIA. 

 Disponível em: <https://www.facebook.com/lafruteriadelivery>. Acesso em: 20 ago. 2017. 

 

Em termos gerais, podemos afirmar que as empresas concorrentes têm 

pouquíssima preocupação com a comunicação e, principalmente, em estar presente 

de uma maneira mais efetiva no ambiente digital. 

Devido à falta de informações mais concretas sobre a concorrência, e para 

efeitos de comparação global da categoria, vamos usar a matriz MDS 

(multidimensional scaling) para ter uma posição mais clara sobre cada uma das 

empresas já citadas. Segundo Kohli e Leuthesser (1993) a matriz MDS é um tipo de 

“mapa” que tem a capacidade de comparar as marcas de uma maneira espacial, de 

modo que as posições que as marcas ocupam no mapa sejam proporcionais ao 

quão semelhantes ou diferentes elas são entre si, ou seja, quanto mais próximas 

estão no espaço geográfico, mais parecidas elas são. 

Para comparar os concorrentes da Bike Fruit, nós definimos para a matriz as 

seguintes variáveis: preço, variedade de produtos oferecidos, sustentabilidade e a 

entrega. As empresas mais próximas do extremo Preço, são as que tinham os 
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preços mais baixos de maneira geral, aqui estamos considerando apenas o valor 

unitário dos produtos e não o seu custo benefício; as empresas mais próximas do 

extremo Variedade de produtos são as que ofereciam mais opções de frutas e 

acompanhamentos entre os seus produtos; as empresas mais próximas da variável 

Sustentabilidade são as que possuíam atitudes que mais próximas desse conceito; e 

por fim, as mais próximas da variável Entrega são as empresas que tinham uma 

maior abrangência de bairros em que realizavam as entregas. 

Considerando essas variáveis, chegamos ao seguinte resultado: 

 
FIGURA 28 – MATRIZ MDS - BIKE FRUIT 

 
FONTE: O AUTOR. 

 

Observando o cenário de delivery de frutas curitibano de uma perspectiva 

ampla podemos afirmar que, em geral, ele é bem equilibrado, os preços praticados 

são justos, existe uma boa variedade de frutas e elas são de qualidade. Essa 

comparação serviu para evidenciar o grande diferencial da Bike Fruit com relação às 

outras empresas, que é ter ações alinhadas ao conceito de sustentabilidade. 

Enquanto todas as outras empresas fazem suas entregas por meio de veículos 
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motorizados a Bike Fruit faz isso com as bicicletas, o ponto fraco disso é a área de 

entrega que é consideravelmente menor que das outras empresas, porém, além do 

benefício de ser eco-friendly, tem a vantagem de realizar entregas de pedidos 

menores. Agora o desafio é alinhar isso no discurso de comunicação da empresa. 

4.5 Público-alvo 

Para ter uma estimativa do número bruto de consumidores potenciais nós 

usamos os dados do site população.net9, que tem como base o Censo 2010, para 

estabelecer a população total dos bairros em que a Bike Fruit realiza entregas. Com 

esses dados em mãos, estabelecemos o número o número de 345.569 

consumidores potenciais (é claro que esse dado não abrange as pessoas que 

residem em outros bairros e trabalham nos bairros citados, e também o inverso 

disso. Mas como esse número é muito difícil de ser mensurado, consideramos a 

população residente como um parâmetro satisfatório).  

O segundo passo para a melhor delimitação do público-alvo foi a criação de 

Personas, segundo o portal Marketing de Conteúdo10, uma Persona é um perfil 

semificcional que representa o cliente ideal de uma empresa, são criados para 

ajudar a compreender melhor quem é o cliente e do que ele precisa, uma boa 

definição de personas permite estratégias de marketing mais próximas dos clientes. 

Nesse projeto, cruzando os dados segmentados da pesquisa exploratória, com uma 

análise dos perfis das pessoas que interagem com a Bike Fruit no Facebook e com 

os dados de perfil da população que residem nos bairros em que ocorrem o delivery, 

criamos uma série de personas que vai ajudar na melhor compreensão do público-

alvo da empresa. A seguir, apresentamos elas: 

 
  

                                            
9 Disponível em: <http://populacao.net.br>. Acesso em: 20 ago. 2017 
10 Disponível em: <https://marketingdeconteudo.com/personas>. Acesso em: 20 ago. 2017  

http://populacao.net.br/
https://marketingdeconteudo.com/personas/
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FIGURA 29 – PERSONA 1 - WILLIAM 

 
FONTE: O AUTOR. 

 

FIGURA 30 – PERSONA 2 - DAIANE 

 
FONTE: O AUTOR. 

 

  



65 

FIGURA 31 – PERSONA 3 - EDSON 

 
FONTE: O AUTOR. 

 

FIGURA 32 – PERSONA 4 - ESTHER 

 
FONTE: O AUTOR. 
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4.6 Análise SWOT 

Neste tópico será feita uma breve contextualização da análise SWOT e, logo 

em seguida, esse modelo será utilizado para entender melhor a situação da Bike 

Fruit, bem como realizar um diagnóstico que deve balizar a construção do 

posicionamento da empresa. 

A análise SWOT estuda a competitividade de uma empresa segundo quatro 

variáveis que dão origem ao seu nome: forças (strengths), fraquezas (weakness), 

oportunidades (opportunities) e ameaças (threats); os dois primeiros itens - forças e 

fraquezas - estão relacionados à análise interna da empresa, enquanto os outros 

dois - ameaças e oportunidades - estão relacionados ao macroambiente (PÚBLIO, 

2008). 

Existem vários desdobramentos sobre como interpretar a análise SWOT, 

variando de autor para autor, nesse caso vamos seguir conforme as instruções de 

Públio (2008). 

a) Forças: Constatamos até agora que a principal força da Bike Fruit é ter seu 

conceito alinhado à sustentabilidade, isso faz com que a empresa seja bem 

vista pelo público em geral e esse fato fica bem claro nas avaliações do 

Facebook da empresa, que tem nota 4.9 quando o máximo é 5. Outro ponto 

forte é o preço, que levando em consideração o custo benefício, é bem 

acessível. O fato de as pessoas sempre estarem querendo melhorar seus 

hábitos alimentares também pode ser considerado uma força da empresa, já 

que a Bike Fruit é uma bela opção para essas mudanças de hábitos. 

b) Fraquezas: Ironicamente, a principal fraqueza da Bike Fruit, de certa forma, é 

o seu produto. Muitas pessoas consideram que “é só fruta” e que isso é um 

custo que não vale a pena ser um adicional no orçamento. Outro fator que 

pode ser considerado uma fraqueza é a área de entrega reduzida da 

empresa, que diminui a possibilidade de consumidores potenciais. E, o último 

ponto fraco, é que a empresa ainda é pouco conhecida na cidade, a julgar 

pelos seus seguidores nas redes sociais.  
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c) Oportunidades: A Bike Fruit tem a oportunidade de ouro de ser a protagonista 

da sua categoria e existem os dois pontos que são cruciais para isso, o 

primeiro é a empresa possuir um discurso muito forte, e o segundo é que os 

concorrentes diretos não fazem nenhuma comunicação. Outros pontos a 

serem considerados é que a democratização e sustentabilidade são trends 

mundiais e essas pautas são relevantes no momento.  

d) Ameaças: A principal ameaça para a Bike Fruit é a forte concorrência, não 

aquela concorrência direta, mas sim a concorrência com as tentações de 

doces e salgados que são muitos numerosos e sempre aparecem no nosso 

dia-a-dia. Uma ameaça contínua para Bike Fruit é se algum dia as atitudes da 

marca não forem condizentes com o discurso, como o discurso da empresa é 

todo voltado para a sustentabilidade, todas as ações têm que contemplar 

esse âmbito também. 

4.7 Posicionamento  

O conceito de posicionamento está diretamente relacionado com a escolha 

que a empresa faz quanto à posição que ela deseja ocupar no mercado. Segundo 

Dias (2011), o “posicionamento do produto é a maneira como ele é definido pelos 

consumidores em relação a suas características importantes - seus principais 

atributos, algo que os torne diferentes dos produtos oferecidos pelos concorrentes”. 

Ries e Trout (2001), pioneiros na conceituação de posicionamento, também 

compartilham essa opinião, para os autores o posicionamento começa com o 

produto, mas não se resume com o que você faz com o produto, posicionamento é o 

que você faz na mente do consumidor em perspectiva. Ou seja, você posiciona o 

produto na mente do comprador em potencial. 

Ao trabalhar o posicionamento, deve-se ter em mente que os indivíduos não 

compram somente produtos, mas compram uma solução para algum problema que 

possuem. Portanto, a empresa/produto tem que ser associada a uma palavra na 

cabeça do consumidor (LUPETTI, 2000). Atualmente, só com a TV estamos 
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expostos a cerca de 130 horas de propaganda por ano11, então o "approach" básico 

do posicionamento não é criar alguma coisa de novo e diferente, mas manipular o 

que já está lá dentro da mente, e realinhar as conexões que já existem. 

 
O posicionamento é o primeiro sistema de pensamento que enfrenta, para 

valer, o difícil problema de se fazer ouvir nesta nossa sociedade saturada de 

comunicação (...). Nessa selva de comunicação, sua única esperança 

consiste em ser seletivo, concentrar suas verbas em objetivos bem 

delimitados. (RIES; TROUT, 2001, p. 2,4). 
 

Então, com os dados apresentados até daqui, damos início a definição do 

posicionamento para a Bike Fruit. 

4.7.1 Checklist do posicionamento 

Ries e Trout (2001) sempre deixam claro o perigo de se precipitar durante o 

durante o processo de posicionamento, por isso dedicam um capítulo do seu livro 

para fazer uma espécie de checklist final, para que fique bem claro o norte que o 

posicionamento está buscando. No projeto da Bike Fruit, concluímos a fase de 

pesquisa, coleta e análise de dados e agora estamos na iminência de concluir o 

planejamento, por isso, faremos esse checklist como forma de simplificar as 

informações levantadas até aqui: 

e) Qual posição você tem? Atualmente, a Bike Fruit tem cerca 300 

clientes fixos em seus planos de assinatura e um engajamento não 

muito forte nas suas redes sociais. 

f) Qual posição você quer ter? A Bike Fruit deseja se tornar conhecida 

em toda região de Curitiba, sendo referência de alimentação saudável 

e conquistando mais clientes na sua área de atuação. 

                                            
11 Fonte: Tecmundo. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/85145-voce-sabe-

quantas-horas-comerciais-deixa-ver-dia-netflix.htm>. Acesso em: 05 ago. 2017 
 

https://www.tecmundo.com.br/85145-voce-sabe-quantas-horas-comerciais-deixa-ver-dia-netflix.htm
https://www.tecmundo.com.br/85145-voce-sabe-quantas-horas-comerciais-deixa-ver-dia-netflix.htm
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g) Quem você deve enfrentar? Nesse ponto, Ries e Trout (2001) são 

bastante enfáticos quanto a concorrência, porém, com relação a esse 

projeto, os dados nos indicaram que o principal obstáculo que temos 

que enfrentar são os hábitos da população ao invés de concorrentes 

específicos. 

h) Você tem dinheiro suficiente? A questão do orçamento é um ponto 

frágil no projeto, nossa verba é reduzida e precisamos de um trabalho 

bem direcionado para cumprir os objetivos. O que pesa a favor, é que 

os concorrentes diretos também não investem em comunicação, então, 

mesmo com o nosso orçamento reduzido, temos a chance de ser 

pioneiros em várias ações de comunicação.  

i) Você aguenta a parada? Com esse termo, Ries e Trout (2001) 

argumentam sobre a importância de o cliente estar disposto a se 

manter firme na estratégia, “ter uma posição na mente do cliente é 

como ter uma propriedade muito valiosa. Se você resolve desfazer-se 

dela, pode ficar certo que nunca mais conseguirá outra igual” (RIES; 

TROUT, 2001). Esse é um ponto muito pessoal que diz respeito ao 

cliente, o nosso objetivo é desenvolver o melhor posicionamento 

possível para convencê-lo disso. 

j) Você se comporta de acordo com a sua posição? Essa é uma questão 

que foge do âmbito da comunicação e está ligada às operações do 

próprio cliente. Sobre isso Dias (2011) já advertia que além toda a 

comunicação de um produto que se define como sustentável, é 

necessário também atuar nesse sentido. Felizmente, os valores acerca 

desses temas que foram levantados no projeto estão todos presentes 

na missão da Bike Fruit, ela foi concebida com base neles e isso está 

no DNA da empresa.  
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4.7.2 Insight 

Segundo Steel (2001) todo processo do planejamento deve ser norteado na 

busca pelo insight que vai definir o posicionamento da empresa, o Insight é a 

verdade que serve de argumento para sustentar todo o planejamento criativo. Ries e 

Trout (2001) defendem veementemente que o caminho mais fácil para se chegar na 

cabeça do consumidor é sendo o primeiro em algum quesito, Kotler (2006) também 

compartilha essa ideia, ele recomenda assumir a liderança criativa da categoria, 

redefinindo os termos de representação (o que você diz sobre você mesmo), mídia 

(onde você diz) e experiência (o que faz além de falar). Sant’Anna (2009) também 

usa uma abordagem parecida para o tema, para o autor a posição ideal para centrar 

a estratégia de uma marca é quando ela possui uma característica distinta que 

corresponde a uma motivação. 

Muitos programas de posicionamento não passam da procura do óbvio, mas 

o óbvio é exatamente aquilo que mais esquecemos de levar em consideração na 

vida e o erro de muitos é ir buscar o posicionamento no produto, quando na verdade 

o posicionamento tem que ser buscado na cabeça dos potenciais consumidores 

(RIES; TROUT, 2001). Então o que fizemos para definir o posicionamento, foi buscar 

uma verdade/insight em que a Bike Fruit fosse precursora na categoria de delivery 

de saladas de frutas.  

Com base em todas as informações apresentadas até aqui chegamos ao 

seguinte insight: “Bike Fruit é o momento do dia que é bom para você e é bom para 

o mundo”. Ou seja, é o momento do dia em que o consumidor pode se dar o prazer 

de estar fazendo o bem para si mesmo, se alimentando de maneira saudável, 

independente da sua rotina (que muitas vezes é frenética) e, além disso, ter a 

consciência de que está fazendo o bem para todo mundo. “Todo mundo” no sentido 

do planeta, tendo em vista o formato de entrega e as ações da Bike Fruit, e “todo 

mundo” no sentido de estar incentivando uma cadeia de pequenos produtores que 

têm ações que são compatíveis com a ideia de um mundo melhor. 

A partir de agora, esse será o nosso direcionamento para todo o 

desenvolvimento da criação no projeto. 
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4.8 Briefing para criação e mídia 

Sampaio (2013) afirma que o primeiro passo depois que o planejamento é 

aprovado é elaborar o briefing para criação e mídia, para que essas duas áreas já 

possam trabalhar de acordo com o que foi desenvolvido no planejamento. Aqui 

vamos seguir o método de Steel (2001), para o autor o “briefing é a ponte entre o 

pensamento estratégico inteligente e a propaganda genial”. Para ele, o briefing 

criativo tem que ser um anúncio para influenciar a criação, e por isso defende que o 

mesmo seja simplificado e irreverente, pois no final, a mensagem tem que ser clara 

para o público. A seguir, aplicamos os 5 passos do brief criativo de Steel (2001) no 

nosso projeto. 

a) Por que, afinal de contas, estamos anunciando? Steel (2001) afirma que essa 

pergunta pede uma descrição sucinta da atual situação do cliente e dos 

problemas que a campanha pode ajudar a resolver. No nosso projeto, 

estamos anunciando porque queremos definir um posicionamento para a Bike 

Fruit e porque queremos tornar a marca mais conhecida na sua área de 

atuação, ou seja, na região central de Curitiba.  

b) O que a campanha está tentando conseguir? Aqui, os únicos efeitos 

desejados que deveriam ser listados são os que a própria campanha pode 

afetar diretamente. Então definimos dois objetivos principais, em ordem de 

relevância, o primeiro é tornar a empresa conhecida na área de atuação, e o 

segundo é fazer com que as pessoas experimentem o produto (e, 

consequentemente, tornem-se clientes). 

c) Com quem estamos falando? Esse tópico serve para dar o foco da 

comunicação. Consideramos como público-alvo prioritário todas as pessoas 

que já têm ou que almejam ter algum comportamento saudável, e que 

estejam no raio de atuação da empresa. Para uma análise mais apurada dos 

perfis psicográficos é necessário analisar o item 4.5 desse projeto. 

d) Qual a principal ideia que temos de comunicar? Nesse tópico o autor defende 

que a ênfase deve ser posta com muito mais firmeza “na mensagem a ser 

comunicada às pessoas do que no que a campanha deve dizer diretamente” 
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(STEEL, 2001), e que isso deve ser expresso numa única frase. Por isso, aqui 

seguimos com o nosso posicionamento: “Bike Fruit é o momento do dia que é 

bom para você e é bom para o mundo”. 

e) Qual a melhor forma de plantar essa ideia? Steel (2001) explica que esse 

tópico é relaciona com o “como” da mensagem, e não o “o que” da ideia 

principal. Mesmo quando a principal ideia tiver sido definida no tópico anterior, 

ainda há inúmeras formas de executá-la. Aqui nós apresentamos sugestões 

com base no que foi apurado pelo planejamento, que podem ou não ser 

seguidas pela criação. No caso da Bike Fruit, podemos sugerir os seguintes 

caminhos: 

- Todo dia tem uma hora de coisas boas. Mostrar como Bike Fruit pode ser 

uma dessas coisas 

- Mostrar o lado bom da rotina. 

- Mostrar que um minuto pode mudar todo o resto do dia. 

- Mostrar que coisa boa não tem hora para acontecer, e pode aparecer 

quando menos estamos esperando. 
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5 CRIAÇÃO E MÍDIA 

Uma proposta de comunicação é dividida em planejamento, estratégia de 

criação e estratégia de mídia, portanto, a criação divide com a mídia a categoria 

estratégica (PÚBLIO, 2008). Sampaio (2013) reitera a importância dessas duas 

áreas atuarem em conjunto para o resultado final da campanha ser mais efetivo. 

Portanto, optamos por unir essas duas áreas em um único capítulo, de 

maneira que a apresentação e justificativa dos elementos fique mais clara e 

coerente. Primeiro, vamos apresentar uma breve visão teórica sobre cada área, bem 

como os objetivos de cada uma neste projeto; em seguida, faremos a apresentação 

dos itens conceituais da campanha; a terceira etapa vai ser apresentar as peças 

com os desdobramentos da campanha, a maneira de apresentação irá seguir a 

seguinte didática: primeiro, apresentaremos a peça e sua justificativa e, em seguida, 

apresentaremos os custos que se aplicam a mesma. No final do projeto (Apêndice 2) 

apresentaremos uma tabela com o resumo de todos os custos da campanha.  

5.1 Sobre a criação 

Criação é a etapa de geração de ideias que - de maneira surpreendente, 

sucinta, cativante e expressiva - comuniquem aquilo que se deve ser transmitido ao 

consumidor, nela, as mensagens publicitárias começam a tomar forma (SAMPAIO, 

2013). A propaganda deve atender a três necessidades básicas: ser criativa, para se 

destacar aos olhos do consumidor, pertinente, para atender aos objetivos de 

comunicação definidos, e emocionante, para romper a barreira da indiferença natural 

do consumidor e estabelecer efetivamente a comunicação. 

A parte criativa neste projeto busca atender os objetivos delimitados pelo 

briefing, que é tornar a Bike Fruit mais conhecida em Curitiba, além de evidenciar a 

parte sustentável da empresa. Esses fundamentos serão melhor explicados na parte 

conceitual da campanha. 
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5.2 Sobre a mídia 

Nesta etapa, avaliamos quais os meios de comunicação, os veículos de cada 

meio, as posições (horário de veiculação ou espaço de publicação) e os formatos 

mais adequados para atingir o modo mais eficiente - dentro dos objetivos definidos e 

recursos existentes - os consumidores desejados. Além de tentar atingir o maior 

número de pessoas visadas, na maior quantidade de vezes e com o custo mais 

baixo, aqui existe a preocupação em como as mensagens atingirão esse público-

alvo: em que hora, em que circunstância, com que disposição etc (SAMPAIO, 2013). 

A mídia, de uma maneira geral, tem passado por constantes transformações 

e hoje é praticamente impossível criar uma definição duradoura para os meios 

disponíveis (PÚBLIO, 2008). O nosso projeto terá foco em explorar as mídias digitais 

(principalmente redes sociais e mobile) por três motivos: a alta capacidade de 

segmentação do público, a capacidade de atingir o público em uma área geográfica 

específica e a verba limitada que contamos.  

Para termos uma breve noção da importância da internet para os brasileiros, 

uma pesquisa denominada Antropomedia12, realizada pelo instituto Kantar Ibope 

Media compara o uso da internet a um(a) namorado(a), porque é a plataforma com 

quem nós temos as interações mais íntimas e, como em um namoro, é também 

onde compartilhamos (intencionalmente ou não) uma maior quantidade de 

informações. A mesma pesquisa ainda mostra que os dois principais usos da 

internet no Brasil são para se informar (74%) e para se entreter (56%), e já focando 

somente nos dispositivos mobile (smartphones, tablets e etc) o principal uso da 

internet nessas plataformas é para acessar redes sociais (57%). 

A grande vantagem da publicidade no ambiente digital é a oportunidade de 

segmentar o seu público, e isso só é possível graças aos “dados” (do inglês data, 

que são os dados de diversas fontes que nós geramos enquanto acessamos 

plataformas digitais). Um estudo do UOL AD_LAB13 aponta que 2,2 milhões de 

                                            
12 Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/antropomedia/l>. Acesso em 13 out. 

2017. 
13 Disponível em: < http://publicidade.uol.com.br/adlab>. Acesso em 13 out. 2017. 
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terabytes de novos dados são gerados por dia no mundo todo, depois de gerados 

esses dados são enviados para plataformas que os reúnem, analisam e segmentam, 

formando clusters de acordo com as semelhanças e preferências dos perfis de 

público, oferecendo informações para a entrega de publicidade. 

Os dados são essenciais para as ações de marketing digital, trazendo muito 

mais precisão no alcance do público-alvo, mas não podemos nos esquecer que a 

mensagem também tem que estar adaptada ao meio e ser relevante no contexto em 

que estiver sendo veiculada, assim estaremos produzindo melhores resultados e 

valorizando a marca.  

 
Estudar a adequação da mensagem às características do veículo a ser 

utilizado também é vital para a se obter maior eficiência. A mensagem 

publicitária deve estar totalmente integrada ao veículo, usando a linguagem e 

o ritmo dele, apropriando-se da empatia da audiência com ele (SAMPAIO, 

2013, pag. 89). 
 

Portanto, assim que definirmos nosso caminho criativo, vamos ter o cuidado 

para que o conteúdo da mensagem seja adaptado da melhor maneira possível para 

cada meio. 

5.3 Conceito criativo 

Públio (2008) cita uma resposta que o publicitário Lowe deu quando 

questionado sobre como uma grande campanha devia ser feita ele afirmou “A 

campanha deve sempre dizer a mesma coisa independente da peça que está sendo 

veiculada”, e esta é a função do conceito, unificar a mensagem da campanha 

independente do meio, é a síntese da mensagem criativa. Lupetti (2000) usa como 

sinônimo de conceito o termo "tema", e ela explica essa é a parte que orienta o 

processo de criação, que ao invés de limitar o trabalho da criação, o tema serve para 

unificar a campanha, portanto, ele deve ser amplo e direto para proporcionar a 

retenção da mensagem na mente do consumidor. Sobre isso, Sampaio (2013) 

também deixa a sua opinião. 
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Tema da campanha é um slogan, frase, conceito visual, gráfico ou sonoro 

que resume a essência do posicionamento de um produto, marca ou 

empresa. O tema de campanha é o elemento que integra suas diversas 

peças de comunicação, uma vez que está presente em todas elas. Também 

é a essência da mensagem de toda a campanha e a própria expressão 

comunicativa da estratégia de comunicação adotada. (SAMPAIO, 2013, p. 

203). 
 

Ries e Trout (2001) defendem que as palavras são ganchos que conectam 

significados que estão soltos na mente das pessoas, portanto, vamos usar a frase 

briefing do planejamento para criar um conceito que vai estar presente em todas as 

fases da campanha. 

 Partindo de que a “Bike Fruit é o momento do dia que é bom para você e é 

bom para o mundo”, chegamos ao seguinte conceito criativo: “Bike Fruit. Escolha o 

lado B do dia“. Esse foi o conceito escolhido porque percebemos que a grande 

maioria das pessoas enxerga a rotina como algo ruim, e tem um anseio por fugir 

dela de alguma maneira; a ideia aqui é mostrarmos o lado B do dia, que seriam 

possibilidades/perspectivas de como o dia pode ficar bom. Não é negar a rotina, mas 

sim encará-la de uma maneira diferente, e o “lado bom” aqui não é só de uma 

maneira individual, nas peças vamos explorar também o “bem coletivo”, que é a 

melhor maneira de inserirmos a questão da sustentabilidade na campanha. A parte 

da frase “lado B do dia”, além de remeter a “lado bom do dia” também pode ser o 

“lado Bike Fruit do dia”, colocando “bom” e Bike Fruit como sinônimos. A seguir 

expomos a defesa semântica do conceito: 
 

FIGURA 33 – DEFESA SEMÂNTICA DO CONCEITO 

 
FONTE: O AUTOR. 
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Esse é o ponto chave da nossa comunicação, em todas as peças queremos 

mostrar para as pessoas que elas podem escolher ter o lado bom na rotina delas, 

em todos os aspectos da vida. 

5.4 Redesign do Logotipo 

O logotipo é a “cara” que a empresa vai mostrar na rua e é o primeiro contato 

do consumidor com ela, portanto, é necessário uma série de cuidados estéticos, 

técnicos e mercadológicos para que a mensagem correta seja transmitida 

(PERTILE, 2012).  No atual logotipo da Bike Fruit está presente a bicicleta que a 

empresa usa em eventos (que eles dão o nome de “food bike”) com Bike Fruit 

escrito em uma fonte cursiva e, em algumas peças, é incluído o tagline “Sempre 

saudável. Sempre sustentável” com uma outra fonte de estilo decorativo. 

 
FIGURA 34 – ATUAL LOGO DA BIKE FRUIT E A “FOOD BIKE” 

FONTE: BIKE FRUIT. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/BikeFruit>. Acesso em: 09 set. 2017. 

 

No redesign proposto neste projeto, a ideia é não alterar o conceito da logo 

como um todo, ou seja, vamos manter o elemento da “food bike” que é um ponto 



78 

forte de reconhecimento da marca. A proposta será centrada em atualizar os 

elementos visuais do logotipo de modo que fiquem mais harmônicos, bem como 

criar um Manual de Identidade Visual para, a partir de agora, criarmos uma unidade 

visual em todos os produtos da marca. Este processo foi feito com base no 

infográfico14 de Ricardo Martins, que está presente no anexo X, e também nos livros 

de Ellen Lupton e Newton Cesar. Depois de muitos testes e estudos, chegamos no 

seguinte resultado: 

 
FIGURA 35 – PROPOSTA DE LOGO PARA A BIKE FRUIT

 
FONTE: O AUTOR.  

 

O primeiro elemento a ser destacado na nova logo é o modo como foi 

construído o ícone da “foodbike”, ele foi construído com uma técnica chamada “one 

line” (uma linha), que consiste em fazer todo o desenho com apenas uma linha, com 

isso, a ideia é representar a entrega da Bike Fruit, em que a linha é uma rota e a 

entrega é realizada de ponta a ponta (no decorrer da criação também vamos utilizar 

a técnica one line em desdobramentos para outras peças). Já na parte tipográfica da 

                                            
14 Disponível em: <https://foroalfa.org/articulos/metodo-simplificado-para-construcao-de-um-

sistema-de-identidade-visual>. Acesso em  09 set. 2017. 

https://foroalfa.org/articulos/metodo-simplificado-para-construcao-de-um-sistema-de-identidade-visual
https://foroalfa.org/articulos/metodo-simplificado-para-construcao-de-um-sistema-de-identidade-visual
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logo, optamos por uma fonte que, primeiramente, fosse sóbria e bem legível, já que 

o elemento lúdico da logo é o ícone; também tivemos a preocupação de que a 

tipografia transmitisse a sensação de proximidade com o público, para isso usamos 

uma fonte no estilo “rounded” (são fontes que possuem um acabamento 

arredondado) que segundo Lupton (2004) é um estilo de fonte que passa a 

sensação de ser mais simpática e acessível, também por esse motivo deixamos o 

nome todo em caixa baixa. 

 
FIGURA 36 – EXEMPLO DE APLICAÇÕES DA LOGO 

 
FONTE: O AUTOR.  

 

Não vamos atrelar cores fixas para as aplicações da logo, já que a ideia é que 

a forma seja o elemento de destaque, porém vamos definir uma paleta de cores 

preferencial para ser utilizada em materiais que não tenham uma unidade gráfica. A 

escolha dessas cores foi baseada em frutas que fazem parte do catálogo da 
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empresa, esse e outros detalhes do novo logotipo proposto para a Bike Fruit vão 

estar presentes no Manual de Marca (apêndice 3). 

5.5 A campanha 

Uma campanha pode ser definida como a soma de diversos esforços 

publicitários integrados e coordenados entre si, realizados para cumprir 

determinados objetivos de comunicação de um anunciante (SAMPAIO, 2013).  

Neste tópico vamos explicar a parte criativa da campanha, com base no conceito 

“Bike Fruit. Escolha o lado B do dia” passamos a buscar as melhores formas de 

contar essa história. Sampaio (2013) explica que nenhum consumidor é obrigado a 

consumir a propaganda que lhe é dirigida, um dos requisitos mais importantes para 

que a mensagem publicitária seja bem recebida por ele é que ela seja atraente e 

interessante. Portanto, nosso desafio foi encontrar uma maneira interessante e 

pertinente para desenvolver a campanha. 

Dória (2016) criou um conceito interessante que ela chama de “Love Selling”, 

que é uma metodologia de vender produtos de uma maneira que não seja chata, ou 

seja, conduzir naturalmente o consumidor até o fechamento da compra, sem “forçar 

a barra”. Segundo o autor o processo de compra segue as seguintes etapas: 

conhecimento, interesse, avaliação e compra; o nosso objetivo é despertar as duas 

primeiras. O conceito de Love Selling, de uma maneira direta, foi desenvolvido para 

otimizar o processo de venda empresas, mas podemos unir ele à um conceito 

extremamente conectado com a comunicação, o Storytelling. Xavier (2015) tem uma 

definição poética para esse conceito, segundo ele “storytelling é a tecnarte de 

empilhar tijolos narrativos, construindo monumentos imaginários repletos de 

significado. Defendendo a importância do storytelling, o autor cita uma frase do 

jornalista Joe Achenbach do The Washington Post em que ele diz “a overdose de 

informação não é o apocalipse que alguns imaginaram que sobreviveria ao início do 

milênio. O mundo não está acabando, simplesmente está se tornando 

incompreensível”. Xavier (2015) defende que a única maneira ser ouvido em um 
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mundo saturado de informação é contando uma boa história, quando questionado 

porque as marcas devem acordar para esse fato, ele afirma:  

 
Porque perceberam que não é suficiente simbolizar este ou aquele produto. 

Porque precisam de Significado (“com ‘S’ maiúsculo), muito além da sua 

funcionalidade, praticidade, ingredientes ou preço. As marcas descobriram 

que valem pouco e tendem à extinção precoce quando se restringem a um 

relacionamento pragmático e superficial com as pessoas. Por isso, correm 

para organizar suas histórias, redimensionar seu valor intrínseco, adquirir 

novos significados que lhes possibilitem papéis de maior relevância nas 

narrativas da vida de seus usuários, transformando-os em multiplicadores, 

conarradores e, em última instância, definidores do que a marca significa. 

(XAVIER, 2015, p. 303). 
 

Para o autor os maiores desafios de uma marca são: ser compreendida, ser 

amada e ser lembrada; e ainda reitera que o melhor caminho a percorrer até 

conquistar esses objetivos é contando uma história, que “prenda a atenção, envolva 

com emoção, crie laços profundos com o público, uma todas as pontas em um relato 

compreensível, seja lembrada e apreciada” (XAVIER, 2015). 

Trazendo o tema para esse projeto, a Bike Fruit é uma empresa que tem um 

forte viés social e, portanto, não pode vender seu produto de uma maneira padrão, 

isso não é compatível com os seus ideais. Com isso em mente, depois de definirmos 

o conceito “Bike Fruit. O lado B do dia.”, chegamos na campanha “Azarados”, em 

que o objetivo é mostrar que mesmo tendo azar em algumas circunstâncias, a 

maneira como você escolhe reagir a elas pode tornar o seu dia melhor. A seguir 

apresentamos a execução da campanha. 

5.5.1 Peças conceito 

As peças de propaganda, em uma interpretação tradicional, são as 

mensagens publicitárias (anúncios, filmes, spots, peças digitais etc.) que devem ser 

produzidas, ou seja, que precisam ser fisicamente realizadas para, em seguida, 
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serem encaminhadas aos veículos de comunicação (SAMPAIO, 2013). Porém o que 

vamos trabalhar nesse tópico são as chamadas “peças conceito”, ou seja, são peças 

construídas para exemplificar como vai se comportar a execução da campanha em 

determinados meios, essas peças não necessariamente existem em formatos de 

mídia e veiculação, a existência delas serve para mostrar como é a melhor execução 

da mensagem publicitária dado certos aspectos. Aplicando isso ao nosso projeto, 

aqui vamos mostrar como se comporta a parte criativa da campanha “Azarados” 

quando traduzida para filmes e para peças estáticas, no tópico 5.7 mostraremos 

como efetivamente será a campanha veiculada nas diversas mídias. 

5.5.1.1 Filmes 

A ideia é que esses filmes sejam o primeiro ponto de contato do público com 

a campanha Azarados, portanto, o objetivo deles é traduzir o conceito de uma 

maneira mais geral, que gere uma compreensão global do tema. Inicialmente os 

filmes foram concebidos para veiculação nas redes sociais e, por isso, não há uma 

preocupação tão precisa com relação a sua duração (de qualquer maneira a 

duração média dos vídeos é de 20 segundos). 

Para passar o conceito em forma de vídeo escolhemos contar pequenas 

histórias com personagens animados, eles são pequenas frutas com alguns traços 

antropomórficos, o estilo de ilustração é baseado nos dá série Dumb Ways to Die. A 

escolha de usar personagens animados se deu porque eles são capazes de gerar 

uma empatia maior com o público, também porque podem representar os 

estereótipos das personas descritas no planejamento sem necessariamente serem 

“humanos” e, por fim, por questões de custo, a produção ou compra de imagens 

possivelmente geraria um custo maior que não seria compatível com o nosso 

orçamento. O custo de produção dos personagens encontra-se no anexo 2. 

A narrativa das histórias dos filmes da campanha segue as etapas clássicas 

do Storytelling, sendo uma mini jornada do herói, Xavier (2015) descreve os 3 atos 

dessa narrativa como: definição do contexto, tensão e alívio. A seguir apresentamos 

os quatro filmes da campanha em formato de storyboard, que é a “ferramenta visual 
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que resume o conteúdo ou os momento-chave dos eventos de uma animação” 

(LUPTON E PHILLIPS, 2015).  
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FIGURA 37 – STORYBOARD FILME “MAÇÃ” 

 
FONTE: O AUTOR.  
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FIGURA 38 – STORYBOARD FILME “UVA” 

 
FONTE: O AUTOR.  
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FIGURA 39 – STORYBOARD FILME “ABACAXI” 

 
FONTE: O AUTOR.  



87 

FIGURA 40 – STORYBOARD FILME “MELANCIA” 

 
FONTE: O AUTOR.  
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5.5.1.2 Peças estáticas 

As peças estáticas também podem ser trabalhadas como GIFs, dependendo 

da situação, nelas trabalharemos com os mesmos personagens dos filmes e a maior 

diferença com relação aos filmes é aqui podemos trabalhar os diversos temas 

específicos de maneiras separada, inclusive a sustentabilidade que é a principal 

bandeira da empresa. 

Nesta linha de peças usamos os personagens interagindo com palavras que 

são os elementos que nos levam para os temas específicos. O desafio aqui foi criar 

peças que tenham além de possuírem temas específicos, tenham uma rápida 

compreensão da mensagem, já que estamos falando de redes sociais (onde há uma 

superlotação de conteúdo). Martins (2003), em seu livro Redação Publicitária, 

enfatiza a importância do texto curto: 

 
É objetivo, normalmente tem muita força e - é óbvio - é perfeito para aqueles 

meios de comunicação cuja natureza requeira imediatismo na transmissão da 

mensagem. Texto curto é a essência, tem espírito de síntese que tanto 

procuramos diariamente na propaganda. (MARTINS, 2003, p. 122). 
 

Além disso, o mesmo autor, ainda sobre a importância do texto curto, explica 

como filtramos o conteúdo pela amostra (a parte do texto com maior destaque) e só 

então decidimos quanta atenção vamos dar a peça.  

Sobre o layout, podemos destacar que o principal artifício das peças é a 

interação entre as formas das palavras, e isso somado ao significado das palavras é 

o que dá sentido a peça, sempre quem está presente na mediação dessas 

interações são os personagens da campanha. Lupton e Phillips (2015) afirmam que 

“a forma de um objeto não é mais importante que a forma do espaço em torno dele. 

Todas as coisas resultam em interação com outras coisas” e, interferindo na 

interação das formas na nossa peça é que damos uma significação a ela.  

Outro elemento visual que merece destaque é o uso de cores fortes (que 

também estão presente nos filmes), fizemos o uso delas para reforçar o universo 

lúdico no qual as situações estão acontecendo, e também porque as frutas em si 
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possuem uma grande variedade de cores vivas. As cores usadas numa mesma peça 

estática da campanha geralmente são complementares ou “semicomplementares”, 

que são cores que estão em lados opostos do círculo cromático e além do forte 

contraste “afetam a energia visual e a atmosfera de qualquer composição” (LUPTON 

E PHILLIPS, 2015). 

 
FIGURA 41 – CORES COMPLEMENTARES 

 
FONTE: ADAPTADO DE ACADEMIA DA COR E DESIGN. 

Disponível em: < http://acdrj.com.br/circulo-cromatico/>. Acesso em: 09 nov. 2017 

 

Por fim, o último elemento a ser destacado nos layouts é a escolha da 

tipografia, nas palavras de destaque da peça optamos por escolher tipos com peso 

Bold e que se enquadram na categoria de “decorativas”. Sobre esses tipos, Willians 

(2013) tem uma ótima definição: “se a simples ideia de ler um livro inteiro com um 

determinado tipo o faz enlouquecer, é provável que você possa incluí-lo no “pote” de 

tipos decorativos”, ou seja, são tipos cheios de personalidade e são exclusivos para 

textos curtos. Escolhemos eles para as peças estáticas, por serem tipos 

extremamente distintos, e juntamente com o significado da palavra presente no 

layout, queremos acrescentar uma carga dramática na peça. A seguir apresentamos 

as quatro peças conceito estáticas. 
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FIGURA 42 – PEÇA ESTÁTICA “REUTILIZAR” 

 
FONTE: O AUTOR.  
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FIGURA 43 – PEÇA ESTÁTICA “POLUIÇÃO” 

 
FONTE: O AUTOR.  
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FIGURA 44 – PEÇA ESTÁTICA “PRESSÃO” 

 
FONTE: O AUTOR.  
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FIGURA 45 – PEÇA ESTÁTICA “ROTINA” 

 
FONTE: O AUTOR.  

 

5.6 Desdobramentos da campanha 

Neste tópico vamos explicar a fase de execução e veiculação da campanha. 

Para uma campanha ser eficiente sua mensagem tem que ser transmitida em todos 

os meios em que ela estiver presente, então procuramos adaptar as peças conceito 

para que sua mensagem se mantenha intacta em cada formato de mídia. 

A campanha será dividida em 3 fases, explicaremos melhor como vai se dar 

cada uma, bem como a apresentação das peças pensadas para cada mídia e seus 

devidos cronogramas, nos tópicos a seguir. Ao final do trabalho, estarão inclusos os 

custos de mídia na tabela do apêndice 2 e no apêndice 4 está incluso um resumo 

das fases da campanha e período de veiculação. 
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5.6.1 Hotsite 

O hotsite não é uma etapa da campanha, mas sim um elemento 

importantíssimo que vai estar presente nas etapas, pois todas as peças da 

campanha vão direcionar para esse hotsite.   

O blog Convertte Web+Inteligente15, um hotsite é uma página da web que é 

elaborada e desenvolvida para destacar e promover uma ação pontual e específica 

de comunicação ou marketing, geralmente ficando online por um período não muito 

longo de tempo. Com base nisso a ideia é que esse hotsite esteja associado ao site 

já existente da Bike Fruit, inclusive a sugestão de endereço é bikefruit.org/ladob. 

Uma característica do hotsite é ter um forte apelo visual, além da sua 

usabilidade simples, muitas vezes tem o estilo de página única. No nosso hotsite 

procuramos trazer os principais elementos da campanha e uma breve explicação da 

empresa, além da oportunidade de a pessoa já realizar o cadastro nele. 

A seguir apresentamos a proposta de hotsite. 

 
  

                                            
15 Disponível em: < https://www.convertte.com.br/diferenca-site-hotsite-landing-page/>. 

Acesso em 8 nov. 2017. 
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FIGURA 46 – HOTSITE 

 
FONTE: O AUTOR. 
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5.6.2 Fase I - Conhecimento 

A primeira fase da campanha será focada na disseminação do conceito de 

uma maneira ampla, o objetivo é que as pessoas vejam e conheçam a Bike Fruit e 

se familiarizem-se com o conceito “O lado B do dia” e de como certas escolhas 

podem melhorar o dia de cada um. Essa fase terá a duração de duas semanas e as 

principais peças a serem veiculadas são os vídeos. 

5.6.2.1 Facebook Video Link 

A principal peça dessa fase vai ser o Facebook Video Link, já que o Facebook 

é maior rede social e também a que abrange um perfil mais heterogêneo de 

usuários, assim como nosso público-alvo. Nas opções de segmentação da peça 

escolhemos as seguintes opções: 

- Objetivo: gerar tráfego (para o hotsite) 

- Localização: Impactar todos na região de Curitiba em um raio de 17 km (é a 

menor distância possível) a partir do centro da cidade 

- Idade: 17 a 55 anos 

- Gênero: todos 

- Direcionamento específico: otimizar a exibição para usuários que são 

empregadores, otimizar para usuários que tem interesse em comidas, otimizar para 

quem tem interesse em saúde e bem-estar 

- Verba: R$ 3.000 (divididos entre os filmes Maçã, Melancia e Uva) 

A seguir apresentamos um mockup (simulação) de como se comportaria essa 

peça. 

 
  



97 

FIGURA 47 – FACEBOOK VIDEO LINK 

 
FONTE: O AUTOR. 

5.6.2.2 Instagram Video Link 

Essa peça tem o mesmo propósito da anterior, a diferença é que aqui 

usaremos uma verba menor e apenas o filme Abacaxi será veiculado. A seguir 

apresentamos as diretrizes de segmentação e o mockup da peça. 

- Objetivo: gerar tráfego (para o hotsite) 

- Localização: Impactar todos na região de Curitiba em um raio de 17 km (é a 

menor distância possível) a partir do centro da cidade 

- Idade: 17 a 55 anos 

- Gênero: todos 
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- Direcionamento específico: otimizar a exibição para usuários que são 

empregadores, otimizar para usuários que têm interesse em comidas, otimizar para 

quem tem interesse em saúde e bem-estar 

- Verba: R$ 1.500 (filme Abacaxi) 
 

FIGURA 48 – INSTAGRAM VIDEO LINK 

 
FONTE: O AUTOR 

5.7.3 Fase II – Áreas específicas 

Como já mencionamos no início do capítulo, a publicidade no ambiente digital 

propicia uma alta taxa de segmentação. É por isso que criamos as peças estáticas, 

para que possamos abranger a maior quantidade de pessoas possíveis, e que as 

mensagens para essas pessoas sejam cada vez mais assertivas. As possibilidades 

de segmentação são praticamente ilimitadas, o que também é aplicável aos temas 
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de segmentação, o que vamos fazer nesse projeto é apresentar alguns modelos 

com base no que foi criado e na verba disponível, que criamos de acordo com as 

personas apresentadas no planejamento, a previsão é que a fase 2 dure 6 semanas 

e venha logo após o fim do ciclo da primeira fase. 

5.7.3.1 LinkedIn Link Sharing 

Esse formato foi pensado para atingir um público que tem uma relação mais 

íntima com o trabalho, portanto a peça a ser veiculada será a “Pressão”. A seguir 

segue a peça e as especificações 

- Objetivo: gerar tráfego (para o hotsite) 

- Localização: Curitiba e região 

- Idade: 18 a 54 anos 

- Verba: R$ 800 
 

FIGURA 49 – LINKEDIN LINK SHARING 

 
FONTE: O AUTOR 
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5.7.3.2 Facebook Image Link 

As outras três peças criadas contemplam o tema da sustentabilidade e, 

portanto, incluiremos ela nesse formato, porém cada uma será otimizada de acordo 

com as suas próprias características. Abaixo seguem as especificações e a 

simulação das peças. 

- Objetivo: gerar tráfego (para o hotsite) 

- Localização: Impactar todos na região de Curitiba em um raio de 17 km (é a 

menor distância possível) a partir do centro da cidade 

- Idade: 17 a 55 anos 

- Gênero: todos 

- Segmentação: Interesse em comida, eventos ao vivo (shows e teatro), 

ciclismo, recreação ao ar livre, eventos atuais, política e questões sociais, 

ambientalismo, ecoturismo, cuidados com a saúde, empreendedorismo, pequena 

empresa, saúde e boa forma. 

- Verba: R$ 4200 (divididos igualmente entre as peças Reutilizar, Rotina e 

Poluição) 
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FIGURA 50 – FACEBOOK LINK IMAGE “POLUIÇÃO” 

 
FONTE: O AUTOR 

 

FIGURA 51 – FACEBOOK LINK IMAGE “REUTILIZAR” 

 
FONTE: O AUTOR 
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FIGURA 52 – FACEBOOK LINK IMAGE “ROTINA” 

 
FONTE: O AUTOR 

 

Nossa proposta de anúncios segmentados explorou alguns temas e o que 

fizemos foi implantar uma ideia inicial, pois, “no mundo real” os planos de mídia 

digitais são muito dinâmicos, se um anúncio não atinge o CPC (custo por clique) 

delimitado ele pode ser trocado no meio da campanha ou o target e os objetivos 

podem ser alterados de acordo com as métricas. Esse é um universo que só pode 

ser explorado na sua totalidade com a prática, nesse projeto procuramos pincelar 

esse tema da melhor maneira possível.  

5.7.4 Fase III – Conteúdo 
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A terceira fase e última não compõe oficialmente a campanha no sentido de 

mídia, mas é essencial para qualquer marca sobreviver no ambiente digital, 

consideramos aqui a terceira fase do projeto a produção de conteúdo. 

Essa área que se enquadra no chamado Marketing de Conteúdo, que é um 

campo do marketing que vem recebendo cada vez mais atenção com a ascensão da 

internet e as redes sociais, o assunto é tão denso que merece um projeto a parte, 

mas para resumir, pode ficar com a definição do portal Resultados Digitais16, o 

“marketing de conteúdo é todo o conteúdo de qualidade e relevante feito para 

educar, informar ou entreter um futuro ou atual cliente. Dessa forma, a estratégia 

auxilia em todo o processo de compra e ainda gera mais visibilidade para a marca”. 

Portanto, aqui vamos propor algumas ações que devem ajudar a Bike Fruit a manter 

um índice elevado de engajamento com o público, durante e depois da campanha. 

5.7.4.1 Editorias Facebook 

O primeiro passo para o conteúdo ser notado é ele ter uma cadência, ou seja, 

ter material postado regularmente, mas também esse material tem que ter uma 

conexão mínima entre si, seguir uma breve pauta. Então aqui vamos propor algumas 

editorias que são relevantes para a empresa e que a Bike Fruit pode incorporar as 

suas redes sociais. 
Os formatos também sempre têm que estar em sintonia com o que é “buzz” 

no momento, e o ideal é que nunca caia na mesmice, por isso é recomendado 

revesar o conteúdo entre fotos, gifs, vídeos, posts institucionais. Por isso também 

criamos um “frame”, que é uma espécie de marca d’água que vai estar 

caracterizando cada categoria, a ideia é que ele seja bem discreto para também não 

deixar a publicação em um tom muito burocrático. A seguir apresentamos uma breve 

descrição das editorias, bem como um exemplo de aplicação do frame. 

- Sustentabilidade: é a categoria mais abrangente e mais relevante para a 

empresa, a ideia aqui é postar conteúdo educativo (já que a maioria das pessoas 

                                            
16 Disponível em: < https://resultadosdigitais.com.br/marketing-de-conteudo/>. Acesso em 8 

nov. 2017. 
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não tem um conceito claro da abrangência de sustentabilidade), as soluções 

sustentáveis no dia-a-dia, como isso é pautado na política e etc. 

- Alimentação: aqui podemos explorar todo o potencial da importância de ter 

uma alimentação saudável, também podemos falar sobre o benefício do consumo 

frutas, dicas de como as frutas podem substituir outros alimentos não tão saudáveis. 

- Economia criativa: a ideia é postar sobre outros negócios inovadores ao 

redor do mundo e também sobre a área de empreendedorismo curitibana que é 

pulsante e tem uma rede que abrange diversas áreas do nosso cotidiano. 

- Cicloativismo: aqui vamos abordar um outro diferencial da empresa, a ideia 

é gerar conteúdo sobre mobilidade urbana (inclusive levantando pautas políticas), 

também podem ser dicas sobre o cicloativismo na cidade de Curitiba. 
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FIGURA 53 – EXEMPLO DE POST 

 
FONTE: O AUTOR 
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5.7.4.2 Posts “O lado B”  

Aqui a ideia é criar vídeos mostrando o lado B de diversos assuntos que 

tenham uma relação direta ou indireta com a empresa. Por exemplo, podemos 

mostrar “o lado B das nossas frutas”, em que no vídeo seria mostrado todo o 

caminho percorrido por uma fruta desde o momento em que ela “nasce” até chegar 

ao consumidor, outro exemplo interessante pode ser “o lado B das entregas”, em 

que mostraríamos a entrega do ponto de vista de um biker. Os vídeos são o formato 

de conteúdo mais consumido no Facebook, por isso a linguagem desses vídeos 

também tem que ser interessante. A ideia é que sejam vídeos curtos, que tenham 

uma produção fácil e uma referência que pode servir de inspiração são os vídeos 

produzidos pelas páginas Insider e PlaygroundBR (ambas no Facebook), além disso 

teremos uma vinheta que é o que vai identificar graficamente esse conteúdo. 
 

FIGURA 54 – EXEMPLO DE POST 2 

 
FONTE: O AUTOR 
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5.7.4.3 Posts “O lado B” parte 2 

Aproveitando a linguagem dos posts “lado B” a ideia aqui é pedir para os 

consumidores mandarem relatos de como é o lado B nas suas rotinas, então, além 

de gerar engajamento e interação com o público também vamos produzir uma série 

de posts sobre o tema. 

 
FIGURA 55 – EXEMPLO DE POST 3 

 
FONTE: O AUTOR 
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5.7.4.4 Posts personagens 

Mais uma ação que tem como objetivo gerar engajamento com o público, aqui 

a ideia é pedir para que os consumidores mandem fotos reconstruindo de alguma 

maneira os personagens da campanha. As melhores “reconstruções” terão suas 

imagens compartilhadas pela página da empresa. 
 

FIGURA 56 – POST PERSONAGENS 

 
FONTE: O AUTOR 
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Conteúdo para redes sociais é algo muito volátil de se trabalhar, pois ele 

depende muito do momento em que está sendo desenvolvido, o que fizemos neste 

projeto foi propor algumas ações que podem ajudar a manter o perfil da Bike Fruit 

com um bom nível de engajamento. É claro que para que esse engajamento não se 

perca com o tempo é preciso ter um planejamento a longo prazo, aliando isso a 

“conteúdo de oportunidade”, só esses dois itens já dariam um outro projeto a parte, 

porém o que foi apresentado nesses últimos tópicos pode ser um bom ponto de 

partida para a empresa. 
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6 Considerações finais 

O interessante de desenvolver e propor um planejamento de comunicação de 

ponta a ponta é que podemos observar que existe um background muito maior por 

trás de cada ação, não pode haver nenhuma ponta solta no projeto, e é realmente 

um grande desafio cumprir todos esses requisitos sem se desviar do objetivo 

principal. É difícil dizer se esse projeto conseguiu cumprir tudo que se dispôs no 

início da sua concepção, talvez só seja possível responder essa questão depois de 

avaliar os resultados quando ele deixar de ser apenas um projeto e ser convertido 

em ações práticas. 

Igualmente interessante é conhecer os desdobramentos da sustentabilidade, 

como por exemplo o tripé da sustentabilidade (que se baseia nos 3P’s: people, profit 

and planet), e como o universo da comunicação está tentando se adaptar a esses 

fatos, vários autores tem suas visões, algumas com mais desconfiança e outras com 

mais otimismo. Mas principalmente autores como Dias (2011) e Abramovay (2012) 

que trazem propostas mais práticas do que podemos chamar de marketing 

sustentável. Ainda assim é um desafio constante conciliar a sustentabilidade e a 

publicidade, que são de universos que muitos consideram distintos e foi preciso 

supervisionar com cuidado cada fase do projeto para que tudo estivesse em 

consonância.  

Entretanto, foi uma experiência rica e intensa, através da Bike Fruit, ter 

entendido um pouco mais sobre negócios sociais e sobre o todo o contexto em que 

foi necessário o surgimento desse modelo de negócios. E ainda, depois de tudo 

isso, desenvolver uma proposta de comunicação publicitária que se alinhasse com 

todos esses temas e ainda não deixasse de cumprir os seus objetivos que é atrair 

mais consumidores para a empresa.  

O próximo passo lógico desse projeto é a apresentação para o cliente, espero 

que o conteúdo aqui desenvolvido seja útil para empresa, que aqui tenham insights 

que possam ajudar ela a ampliar suas atividades. Espero também, de uma maneira 

mais geral, que o projeto possa inspirar outras pequenas empresas e pessoas que 

pretendem abrir um negócio social, bem como despertar o interesse de outras áreas 
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do conhecimento (que a princípio não tem uma conexão direta com a alimentação) a 

estudar, buscar, aplicar e produzir conhecimento sobre soluções sustentáveis que 

podem fazer a diferença no nosso cotidiano. 

O mundo realmente é um lugar “todo errado”, mas observar que existem 

possibilidades de desenvolver capital de uma maneira sustentável (e saudável), nos 

faz deixar acesa aquela chama de esperança. E se tem uma coisa que eu concluo 

com esse projeto é que nossas não só definem o nosso dia, como também definem 

o nosso mundo. 
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APÊNDICE 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO 

1- Qual a sua relação com os bairros indicados no mapa a seguir 

(  ) Mora 

(  ) Trabalha e/ou estuda 

(  ) Ambas opções 

(  ) Nenhum 

 

2- Sexo 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

(  ) Outro 

 

3- Idade 

(  ) Menos de 18 

(  ) 18 a 25 

(  ) 25 a 30 

(  ) 30 a 40 

(  ) 40 a 60 

(  ) Mais de 60 

 

4- Você se considera de qual classe socioeconômica?  

(  ) A+ 

(  ) A 

(  ) B 

(  ) C 

(  ) D 

(  ) E 

 

5- No seu dia a dia, se considera uma pessoa com: 

(  ) Muito tempo 



119 

(  ) Tempo o suficiente 

(  ) Pouco tempo 

(  ) Não tenho tempo pra nada 

 

6- De segunda a sexta, quais refeições você costuma fazer fora de casa?  

(  ) Café da manhã 

(  ) Almoço 

(  ) Lanche ou sobremesa  

 

7- No café de manhã costuma gastar quanto? (em R$)?  

(  ) Até 5 

(  ) 5 a 10 

(  ) Mais de 10 

(  ) Faço essa refeição em casa 

(  ) Outro 

 

8- No almoço costuma gastar quanto? (em R$)?  

(  ) Até 15 

(  ) 15 a 20 

(  ) Mais de 20 

(  ) Almoço em casa 

(  ) Outro  

 

9- Com lanche da tarde ou sobremesa costuma gastar quanto? (em R$)?  

(  ) Até 5 

(  ) 5 a 10 

(  ) Mais de 10 

(  ) Não faço essa refeição 

(  ) Outro  
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10-  No geral, considera seus hábitos alimentares saudáveis? 

(  ) Muito saudáveis 

(  ) Saudáveis o suficiente 

(  ) Pouco saudáveis 

(  ) Nada saudáveis 

 

11-  O quanto sua rotina tem influência na resposta da questão anterior? 

(  ) Muita influência 

(  ) Pouca influência 

(  ) Nenhuma influência 

 

12-  Você optaria por alimentos mais saudáveis se tivesse a oportunidade de 

encaixar esse hábito na sua rotina? 

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

13- Cite até 3 alimentos que considera saudáveis? 

 

14- Cite até 3 características dos alimentos que você considera saudáveis? 

 

15- Você dá preferência a produtos/marcas alinhadas ao conceito de 

sustentabilidade?  

(  ) Sim 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não 

 

16- Cite até três palavras/frases/expressões que você lembra quando o 

assunto é sustentabilidade. 
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APÊNDICE 2 – TABELA DE CUSTOS 
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APÊNDICE 3 – MANUAL DE MARCA DO NOVO LOGOTIPO 
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APÊNDICE 4 – FASES DA CAMPANHA 
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ANEXO 1 - SISTEMA DE IDENTIDADE VISUAL  
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO ILUSTRAÇÕES 
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ANEXO 3 – ORÇAMENTO HOTSITE 
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