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Sobre o cliente
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Área de atuação:
Produtos naturais e artesanais

Criada em 2011, Vivian
Parre® Emporium  tem
intuito de ser uma marca
sofisticada, que entrega uma
experiência gastronômica ao
cliente.



Produtos

Geleias: abacaxi com coco, limão siciliano, laranja com gengibre,
damasco com alecrim e baunilha, tangerina com limão siciliano e coco,
tropical do Brasil (manga, maracujá, goiaba e papaya), pimenta dedo de
moça, tamarindo, goiabada com cachaça e erva doce (edição especial
Rosana Rezenda, da Fazenda Atalaia), frutas vermelhas brasileiras
(jabuticaba com guaraná), morango com balsâmico, romã, jabuticaba,
jabuticaba branca (edição “Frutas Raras”).

5

Azeites aromatizados:  alecrim defumado,
limão siciliano, funghi, pimenta rosa e priprioca;
Sais aromatizados: alecrim, baunilha, merlot,
funghi, pimenta rosa e páprica defumada;
Linha casa: ecobag, almofadas, tábuas e vasos.



Mercado
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Crescimento de 12,8%
10,5% do PIB do país 
Gerou R$789,2 bilhões 
Responsável por 1,6 milhão de
postos de trabalho

Setor de alimentos em 2020:

Segmento de alimentação saudável cresce 12,3% ao ano 

*Dados da ABIA e Brasil Food Trends 2020
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Concorrentes
LA MITAD

Desenvolvem chutneys, geleias
e conservas artesanais sem
conservantes;
Vendas somente no ambiente
online; 
Participação na composição de
cestas comemorativas;
Identificação da marca
presente nas embalagens.

FRUTTETO 

Marca de geleias com
enfoque em aromatizar
drinks (Gin Tônica);
Proposta da marca de
acompanhar o consumidor
em diferentes etapas do
dia (manhã até de noite). 

https://www.instagram.com/la.mitad
https://www.instagram.com/frutteto_geleias
https://www.instagram.com/frutteto_geleias


Concorrentes
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LA CONSERVERIA 

Venda de geleias e produtos
correlacionados de técnica
própria e personalização de
sabores;
Presença em mídias televisivas
como forma de divulgação e
amostragem das possibilidades
de uso dos produtos;
Padronização estética voltada a
apresentação dos sabores e
tipos de produtos oferecidos.

MERMELEIA

Marca de geleias artesanais;
Utilizam as redes sociais para
mostrar os produtos e contar a
trajetória da marca;
Forte presencia midiática, já
participaram da Ana Maria Braga;
Realizam cursos sobre como
preparar geleias;
Possuem sabores diferentes dos
disponíveis no mercado, como de
café.

https://www.instagram.com/laconserveriabr
https://www.instagram.com/laconserveriabr
https://www.instagram.com/mermeleia


Imagem da marca na mídia
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Folha de São Paulo, 17/04/2015. Pequenas e médias empresas são os maiores alvos de
ataques cibernéticos; saiba como se prevenir.
Bom dia Brasil, Rede Globo, 28/042015. Pesquisa revela alvo dos hackers.
Boletim Sebrae-SP, 30/04/2015. Pequenas empresas são maiores vítimas de ataques pela
internet.
Jornal da Globo, 7/12/2015. Atividade do comércio brasileiro cai quase 8% em novembro.
Hora Um, 21/02/2017. Feira dá orientações para pessoas que querem abrir o próprio
negócio.
SBT Notícias, 27/08/2018. Divulgação em redes sociais é a nova estratégia de pequenos
empresários.
Jornal de Negócios do Sebrae-SP, edição 251, de fevereiro de 2015. Página 24. De hobby
a negócio promissor.
Bate papo empreendedor com o Sebrae-SP, 19/06/2019. Jorge é formado em
arquitetura, mas decidiu investir no ramo gastronômico - Bate Papo Empreendedor.
Portal G1, Rede Globo, 31/12/ 2019. Ano começa com regras novas para os
microempreendedores individuais.



Públicos

São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul

Estados brasileiros que mais vende

Alemanha
Argentina
Austrália
Bélgica
Canadá
Chile
Espanha
EUA

França
Holanda
Israel
Itália
Japão
Mônaco
Portugal
Suécia
Suíça

10

Marcas revendedoras
Empresas
Cliente final

Presença InternacionalPrincipais públicos
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Diagnóstico da marca
Apesar de ser uma microempresa possui presença midiática relevante para o setor;

São produtos artesanais e o contato dono-cliente é muito próximo, o que gera
benefícios para a comunicação;

Um ponto importante destacado pelo clipping são os ataques cibernéticos que,
geralmente, micro e pequenos empreendedores enfrentam;

É possível trabalhar a imagem afetiva da marca para conseguir fidelizar novos
clientes;
Por ser um MEI e trabalhar sozinho, gera mais empatia e aproximação com os
clientes, trazendo uma relação marca-cliente mais estreita, resultando em um
tratamento humanizado e personalizado;

Por termos três públicos distintos é possível traçar personas separadamente, com
objetivos e estratégias diferentes.



Persona
Letícia é apaixonada pelo seu trabalho, mãe de dois meninos, ama compartilhar
bons momentos com os seus amigos, seja de forma online ou física, ama tudo que
envolve cores, sofisticação e formas. 
Em seu tempo livre aprecia passeios ao ar livre com os filhos e seu cachorro, gosta
de passear pelo shopping e comer em bons restaurantes. 
Ela é empreendedora do seu próprio escritório de arquitetura, sempre preza por
escolhas sustentáveis em seus projetos. 
Em sua casa tudo foi bem pensado e planejado, inclusive as refeições com a
família. Gosta de manter uma rotina de alimentação saudável, com ingredientes
selecionados e frescos. 

Letícia Gouveia 

Idade: 30 
Profissão: Arquiteta
Estado civil: Casada
Localidade: Itaim Bibi, SP
Característica: Comunicadora

PERSONALIDADE
Jovem

Moderna
Empreendedora

Família
 

REDE SOCIAL
 

INTERESSES
Arquitetura

Consumo consciente
Gatronomia

Saúde
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Análise SWOT
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Forças

Variedade de sabores e
produtos;
Produtos artesanais sem
adição de conservantes;
Preços competitivos;
Disposição do dono para
novas ideias e projetos;
Parcerias bem consolidadas;
Diversidade de clientes;
Presença nacional e
internacional.

Fraquezas

Pouco engajamento nas
redes;
Pouco conhecido nas
redes;
Repetição de imagens
publicadas;
Plataforma de e-
commerce desatualizada;
Trabalho individual.
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Crescimento do segmento
de produtos naturais;
Parcerias;
Expansão das redes;
Criação de conteúdos
interativos;
Explorar a diversidade de
valores;
Explorar ferramentas das
redes sociais.

Análise SWOT
Oportunidades Ameaças

Mercado competitivo;
Depende de fornecedores;
Qualidade dos produtos;
Depende da demanda das
vendas;
Exposição nas redes sociais;
Dados dos clientes
expostos.



Propostas do plano

Justificativa: Vivian Parre ainda não é uma marca com grande
reconhecimento no mercado, apesar de possuir grande
potencial com seus diferenciais culinários, um número
considerável de seguidores no Instagram, cerca de 9 mil, e já ter
aparecido esporadicamente em veículos jornalísticos de grande
circulação. A marca carece de maior reconhecimento entre seus
seguidores, muitas pessoas que acompanham a rede social não
interagem com as postagens e não conhecem de fato a marca,
necessitando de um melhor planejamento estratégico das
postagens. 
Objetivo: o principal objetivo é trabalhar conteúdos de
relevância, sendo de criação própria e que agreguem na imagem
da marca, além de trazer à tona os valores e os diferenciais dos
produtos. 

Justificativa: Jorge trabalha sozinho e como consequência
precisa cuidar da produção, planejamento, estratégias,
finanças e redes sociais. A assessoria de imprensa é um setor
inexistente e carente de estratégias de ações para uma melhor
divulgação midiática. A implementação da assessoria irá
resultar, além da disseminação do conteúdo, um
aprimoramento da imagem da marca. 
Objetivo: o principal objetivo da criação de uma assessoria de
comunicação para marca é criar e aprimorar o contato com a
mídia, além de auxiliar na expansão da imagem da marca. O
projeto de assessoria irá trabalhar em conjunto com o
marketing de conteúdo para um melhor reconhecimento e
aumento do interesse do público, por meio das re-postagens
de conteúdos. Os canais em plataformas digitais irão receber
os conteúdos que eventualmente saírem na mídia. Ao analisar
a persona e os parceiros da marca, é viável focar em uma
comunicação pulverizada e não apenas em ações regionais. 
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Marketing de conteúdo Assessoria de comunicação



Propostas do plano

16

Justificativa: como demonstrado na parte teórica do plano
de comunicação, a publicidade invasiva já não demonstra
bons resultados no mercado e por isso as marcas tendem a
criar conteúdos com relevância e que agreguem valor ao
consumidor, sem necessariamente, vender explicitamente o
seu produto e marca. Mas sim criar laços e uma identificação
com quem recebe o conteúdo, tornando-se assim uma
possível referência sobre o assunto/nicho. 
Objetivo: trazer uma narrativa que chegue até o consumidor
por meio de uma linguagem próxima e clara, humanizando
esse contato entre Vivian Parre e seus seguidores. Uma das
alternativas é explorarmos a ferramenta de storytelling,
trabalhando com o inconsciente dos clientes e mexendo
com as lembranças felizes de sua infância. 

Justificativa: conforme formos trabalhando a imagem da marca
nas redes sociais e na mídia, as pessoas tendem a interagir mais
com os conteúdos, buscar conhecer mais sobre a marca e os
produtos. Com isso, alguns cuidados devem ser tomados em
decorrência do crescimento e visibilidade da Vivian Parre. É
importante ter em mente que quando as pessoas te conhecem e
consomem o seu produto, alguns imprevistos podem acontecer,
como: vazamento de dados e problemas de saúde decorrentes do
consumo dos produtos da marca. 
 Objetivo: caso haja vazamento de dados dos clientes, é
importante traçar estratégias para tranquilizar os clientes e
mostrar seriedade no trabalho da marca, como por exemplo,
mostrar que a Vivian Parre está de acordo com as diretrizes
impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em
vigor em setembro de 2020, e que determina que o
estabelecimento proteja os dados dos seus clientes e
colaboradores. Dados como: número de RG e CPF, cartão de
crédito e/ou débito, e-mail, endereço, entre outros. 

Branded Content Plano de crise de imagem



Marketing de conteúdo
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https://www.instagram.com/p/CHRMVEtFksR/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/3884068744958380
https://www.instagram.com/p/CHeETWgFNZI/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/3898146513550603
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/468620817436258/
https://www.instagram.com/p/CHwF8PNF9-8/


Marketing de conteúdo
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https://www.instagram.com/p/CICHepxlLKn/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/3936881846343736
https://www.instagram.com/p/CIUI_rSFBA9/
https://www.instagram.com/p/CIl16knFjcN/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/3974403245924929
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/3956083881090199
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Marketing de conteúdo

https://www.instagram.com/p/CI4L6HjFfpt/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/3992634570768463
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/1323874938012250/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4012302795468307
https://www.instagram.com/p/CJMyj_knJzE/
https://www.instagram.com/p/CJKNxeDlw_s/
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Marketing de conteúdo

https://www.instagram.com/p/CJOZew1hiNh/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4012405285458058
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/421710985631780/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4040104359354817
https://www.instagram.com/p/CJuQ07jghKe/
https://www.instagram.com/p/CJe0H8RMEwH/
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Marketing de conteúdo

https://www.instagram.com/p/CKASdLVso8f/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4062922327073020
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4082264508472135
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/220000626460530/
https://www.instagram.com/p/CKkVdXZl146/
https://www.instagram.com/p/CKST_RYs2iK/


22

Marketing de conteúdo

https://www.instagram.com/p/CKpfMU9Ddrc/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4104933152871937
https://www.instagram.com/p/CLIYsmvsj8Q/
https://www.instagram.com/p/CK2XLmIsz4V/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4137547972943788
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4117331268298792


23

Marketing de conteúdo

https://www.instagram.com/p/CLaaUfLl6mq/
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/241644227499973/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4177029668995618
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/328872215295024/
https://www.instagram.com/p/CL-dZIiHCKj/
https://www.instagram.com/p/CLsb1YIsOS2/
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Marketing de conteúdo

https://www.instagram.com/p/CMLOfXoMyz9/
https://www.facebook.com/vivianparre/posts/4211272468904671
https://www.instagram.com/p/CNPuHppl2-X/
https://www.instagram.com/p/CMQe9YTFQgG/
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/358318775479135/
https://www.facebook.com/vivianparre/videos/726810371363881/


Mídia
Apresentação da marca
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https://www.spjornal.com.br/2021/01/19/microempresa-de-produtos-artesanais-completa-10-anos-em-2021/
https://www.facetvbrasil.com/2021/01/microempresa-de-produtos-artesanais.html
https://www.toptvweb.com/2021/01/microempresa-de-produtos-artesanais.html
https://resenhasbarbosa.wordpress.com/2021/01/11/microempresa-de-produtos-artesanais-completa-10-anos-em-2021/
https://liviarosasantana.blogspot.com/2021/01/microempresa-de-produtos-artesanais.html


Mídia
Empreendedorismo
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https://www.partiuplanob.com.br/da-arquitetura-para-o-mundo-dos-produtos-artesanais
https://www.spjornal.com.br/2021/02/25/da-arquitetura-para-o-mundo-dos-produtos-artesanais/
https://eurio.com.br/noticia/19764/empresario-larga-arquitetura-para-investir-em-produtos-artesanais.amp
https://liviarosasantana.blogspot.com/2021/02/da-arquitetura-para-o-mundo-dos.html


Mídia
Dia Mundial da Saúde
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https://www.spjornal.com.br/2021/04/07/dia-mundial-da-saude-dicas-de-como-ter-uma-alimentacao-mais-saudavel/
https://www.instagram.com/p/CNXwpl-gsqS/?utm_source=ig_embed&ig_rid=19e458c5-1fd4-4d83-83fb-189c2605b237
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Branded Content

https://www.spjornal.com.br/2021/04/29/receita-pratica-para-o-home-office/
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Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=PcT1ocBnyGA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rVNb9wfqAS8&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=uQeYIig_rmo&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=1_-XPt5mmxk&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=VNWS_AnFgic&t=46s


Site para conteúdos
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https://www.vinnisicca.com.br/vivianparre/


Plano Preventivo de Crise de
Imagem

31



32



33



34



Mensuração dos resultados

35

Seguidores: 3.851

Curtidas: 3.907

Visualizações: 13

Alcance: 524

Engajamento: 273 N
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Seguidores: 3.853

Curtidas: 3.908

Visualizações: 45

Alcance: 441

Engajamento: 207

Seguidores: 3.846

Curtidas: 3.900

Visualizações: 23

Alcance: 631

Engajamento: 172

Seguidores: 3.839

Curtidas: 3.892

Visualizações: 23

Alcance: 335

Engajamento: 102

Seguidores: 3.831

Curtidas: 3.883

Visualizações: 20

Alcance: 271

Engajamento: 83

Seguidores: 3.856

Curtidas: 3.907

Visualizações: 69

Alcance: 1.069

Engajamento: 179

A
B
R
IL

Seguidores: 3.858

Curtidas: 3.907

Visualizações: 18

Alcance: 326

Engajamento: 168
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Facebook

https://www.facebook.com/vivianparre


Mensuração dos resultados
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Seguidores: 9.483

Impressões: -

Alcance: -

Interações: -

Visitas: - N
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Instagram

Seguidores: 9.461

Impressões: 25.445

Alcance: 4.010

Interações: 2.138

Visitas: 675

Seguidores:  9.431

Impressões: 14.297

Alcance: 3.063

Interações: 942

Visitas: 380

Seguidores: 9.400

Impressões: 18.117

Alcance: 3.094

Interações: 1.120

Visitas: 382

Seguidores: 9.399

Impressões: 18.112

Alcance: 3.702

Interações:1.093

Visitas: 435

Seguidores: 9.413

Impressões: 27.158

Alcance: 4.235

Interações: 1.637

Visitas: 679

Seguidores: 9.409

Impressões: 26.690

Alcance: 5.299

Interações: 1.487

Visitas: 613

https://www.instagram.com/vivianparre/





