
VEREDICTO_VESTE
Análise estratégica



ETAPAS
1 - Planejamento do projeto
2 - Definição da brand persona e construção de
guidelines de conteúdo (moodboard)
3 - Planejamento das temáticas
4 – Criação de calendário
5 - Desenvolvimento de conteúdo especializado



1.PLANEJAMENTO DO PROJETO 



Sobre essa 
etapa
Nessa etapa são definidos os canais e avaliados e
mapeados os cenários da marca e seus concorrentes diretos
e indiretos nesses ambientes.



MAPEAMENTO - REDES EXISTENTES
A cliente está presente no Facebook: https://www.facebook.com/veredicto.veste

e Instagram: www.instagram.com/veredicto_veste, e se comunica de maneira informal. No facebook existe poucas 
publicações e a página não é divulgada. No instagram existe 104 publicações, tendo como envolvimento de curtidas de 
0.88%.

Recomendações básicas iniciais:
A marca está nas redes sociais adequadasMelhorar comunicação, filtrar postagens e incluir somente o que for relativo à 
marca.

https://www.facebook.com/veredicto.veste/
http://www.instagram.com/veredicto_veste


MAPEAMENTO - CONCORRENTES DIRETOS











MAPEAMENTO - CONCORRENTES INDIRETOS



2. BRAND PERSONA E MOODBOARD 



Sobre essa 
etapa
Nesse momento são delimitados os fatores que norteiam a
produção de conteúdo para as redes sociais. É o caso da
escolha da brand persona, ou seja, a definição da linguagem
a ser adotada na comunicação da empresa com o seu
público.



PERFIL DE CONSUMIDOR
As personas são personagens fictícios, criados para representar um público em potencial que pode se interessar por uma 
marca, produto ou serviço. Personas e público alvo são diferentes, as personas trazem informações relevantes sobre 
determinado público que pode gerar insights para a geração de conteúdo, já o público-alvo, apresentará apenas os dados 
demográficos.



PÚBLICO
Dados demográficos:

Mulher

25 a 60 anos

Classe Social A



PERSONA FICTÍCIO
Cliente: Paris

Profissional: Empresária, diretora de empresa de médio porte, com vida agitada, 
está sempre em eventos e viagens.

Demográfico: Feminino, 35 anos, salário de 20 mil mensais, solteira.

Como consome: Redes socias, ecommerce, email, site, blog.

Objetivo: Ter peças coringas no closet, que sejam resistentes, duráveis e de boa 
qualidade e que possam ser usadas em vários tipos de eventos.



MAPA DE EMPATIA



COMO CONSOME?
- Por indicação
- Vai diretamente em loja
- Site e blog: 
- Instagram 
- Facebook



O QUE PENSA?
Em relação ao produto, quem consome couro e pele legítimo, pensa na 
durabilidade e qualidade do produto.

O que impacta no mercado:
O que pode interferir na escolha, é a opinião familiar/pública sobre o abatimento 
de animais, extração da pele.

O mercado vai falar sobre. Vai falar mal, questionar.



O QUE OUVE?
Peças versáteis, sofisticadas, duráveis.

 São impermeáveis, possuem uma maior elasticidade, e mesmo o cheiro dura por muito mais tempo que um material sintético

O vilão do couro natural é seu pouco uso, com isso a peça  tende a surgir mofos.
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3. PLANEJAMENTO DE TEMÁTICAS 



Sobre essa 
etapa
3 - Planejamento das temáticas
Essa etapa envolve a definição das temáticas que orientarão
o desenvolvimento de conteúdo institucional para as redes
sociais.





BLOGS - inspiração
http://elcosturas.com.br/saia-de-couro-e-os-varios-looks-com-essa-peca/

http://elcosturas.com.br/saia-de-couro-e-os-varios-looks-com-essa-peca/


DICAS DE CONTEÚDO
- Dicas para cuidar do couro, limpar e conservar.
- Dicas para cuidar do casado de pele legítimo.
-



4. CRIAÇÃO DO CALENDÁRIO



Sobre essa 
etapa
O calendário pode ser pensado para 15 ou 30 dias. Nele
devem constar as indicações de formato de postagem.
Lembre-se de considerar as datas comemorativas.





5. DESENVOLVIMENTO DE 
CONTEÚDO ESPECIALIZADO 



Sobre essa 
etapa
5 - Desenvolvimento de conteúdo especializado
Nessa fase são produzidos os conteúdos especializados
para a empresa – e relevantes para o cliente –, abordando
temas sobre a marca, seu negócio e mercado.



Para essa última etapa, importance criar uma marca, com um texto completo sobre empresa, missão, 
diferencial, e tentando pontuar pontos positivos desse mercado.




