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1. APRESENTAÇÃO

 Vivemos em um mundo onde os valores parecem estar
invertidos: pessoas que pensam mais em si do que no próximo;
outros que acreditam que o poder aquisitivo ou nível
acadêmico determina se elas são melhores ou não que os
outros, e isso lhe dá o direito (ilusório) de tratar uma pessoa
menos instruída de qualquer forma. Enfim, com um mundo
onde o “eu”, em grande parte, é o centro, a demonstração de
afeto, de carinho e de bondade para com o nosso próximo
acaba sendo cada vez mais rara.
 Pela não conformação da situação atual do mundo,
nasce a Anchor D’espoir, uma marca cristocêntrica, que anseia
pela Cultura do Reino de Deus na Terra, que nada mais é do que
a propagação do amor em suas diferentes formas: em uma

mensagem de otimismo, em ações solidárias, em pensar mais 
nos outros do que em nós mesmos. 
 Desta forma, a Anchor D’espoir demonstrará esta Cultura 
do Reino por meio de seus produtos e, principalmente, em seus 
projetos sociais e evangelísticos. Para que tais projetos sejam 
realizados, é imprescindível a venda dos produtos da marca, uma 
vez que serão eles que subsidiarão cada projeto social e 
evangelístico. 
 Como a marca não possui uma loja física, para a sua 
entrada no mercado, foi necessário pensá-la no contexto digital. 
Por isso, criou-se esta Estratégia de Comunicação que objetiva a 
inserção da marca de forma estratégica no mercado do 
e-commerce.
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 O conceito de estratégia, aqui adotado, fundamenta-se na 
Nova Teoria Estratégica de Rafael Pérez (2012), que 
reconhece, na comunicação, um campo capaz de proporcionar 
uma matriz racional para estratégia. Ao invés de um 
pensamento de conflito e disputa, a estratégia articula com a 
cooperação, negociação e consenso. Segundo Laus (2014), 
Pérez traz a estratégia além das questões econômicas, 
atentando-se para os fatores simbólicos e relacionais 
envolvidos nela. 
 Para isso, o Método Poliédrico, conceituado pela 
vice presidente da Fitch Inc, Keite Murph, descrito por Fernanda 
Pereira (2010), foi utilizado nesta Estratégia de Comunicação,

visto que a sua construção abrange a marca de maneira
estratégica e complexa. O Método traz a soma das faces: 1)
Ideológica; 2) Sensorial; 3) Vinculativa; 4) Finalística; na
configuração do branding.
 Ao agregar a face 5) Abstrativista, teremos o "Branding
Ideal", que consiste no fenômeno pelo qual a marca desprende-
-se da empresa, produto ou serviço, tornando-se uma cultura,
uma forma de viver.
 Desta forma, o método permitiu construir o conceito de
marca da Anchor D’espoir de maneira mais ampla e
estratégica. A Face Ideológica da marca consiste em revelar o
caráter de Cristo, refletido em suas ações sociais e 
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transparência com os potenciais públicos de interesse, e,
seguindo essa linha de raciocínio, configura-se a Face
Sensorial, que promoverá a Face Vinculativa com o cliente.
 O resultado desejado será a Face Finalística, que
compreende não só obtenção de lucro e vantagem competitiva,
mas, também, na possibilidade de novas ações sociais e
evangelísticas, uma vez que o lucro será para subsidiá-las,
fortalecendo a construção do branding.
 A Face Abstrativista, neste contexto, surge no
momento em que a marca Anchor D’espoir desprender-se da
empresa como produto e serviço, tornando-se um estilo de
vida, ou até mesmo uma cultura.
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2. DADOS DA EMPRESA

2.1 NOME DA MARCA

 O nome da empresa remete ao livro bíblico de Hebreus,
capítulo 6, versículo 19, o qual diz: “Essa esperança mantém
segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém
seguro o barco”, essa âncora significa Jesus Cristo, a âncora
de esperança que nos mantém seguros e firmes, em francês,
Anchor D’espoir.

2.2 NATUREZA DO NEGÓCIO

 Implantação da marca cristã Anchor D'espoir no
segmento de moda e acessório.
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 A construção da Missão, Visão e Valores da Anchor
D’espoir foi baseada na associação do Evangelho com a
fundamentação de branding explanado por Pereira (2010), que
traz a marca como símbolo de uma cultura que está além das
paredes da empresa, mostrando um jeito de ser, inspirando
cristãos a viverem o evangelho em verdade e em espírito. 
 Uma missão bem explícita, como pontua Kotler (2006),
atua como uma espécie de mão invisível que guia os
funcionários para um trabalho independente, mas coletivo, na
direção da realização dos potenciais da empresa. Mas, neste
caso, com a associação do branding, não só a missão, mas
também a visão e os valores, acabam tomando uma proporção
maior, inspirando não só aos funcionários, mas aos parceiros,

fornecedores, consumidores, e todos aqueles que estão
envolvidos direta ou indiretamente com a marca.
 A associação entre o branding e o Evangelho foi
adotada com o intuído de fortalecer a identidade cristã da
marca, que objetiva refletir o caráter de Cristo e não somente
mostrar ser uma marca que “crê” e “segue” a Cristo.
 Desta forma, a designação "cristã", aqui descrita, não
está relacionada à religião, mas sim, a identidade com a pessoa
de Cristo, mostrando genuinamente, que para refletir o caráter
de Cristo é preciso estar intimamente ligado a pessoa de Cristo
e a sua verdade, não só pregando o evangelho no campo do
falar, mas, principalmente, no campo do vivenciar o evangelho,
fazendo tudo por amor e em amor ao próximo.

2.3. MISSÃO, VISÃO E VALORES
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MISSÃO

Inspirar o mundo a viver os valores do Reino de Deus,
refletindo o caráter de Cristo na Terra, com amor,
alegria e bondade.

VISÃO

Ser reconhecida como uma marca que estabelece a
Cultura do Reino de Deus, refletindo o caráter de Cristo
na Terra, por meio de seus produtos e ações.

VALORES

> Confiança: A Anchor D’espoir busca transmitir
confiança através de sua imagem firme e moderna;

> Transparência Organizacional:  A marca preza pela 
transparência  organizacional;

> Qualidade: Desde a escolha da matéria-prima,
passando pela confecção, até o destino final, que é o
consumidor;

> Criatividade: Design diferenciado para o segmento
de mercado.
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2.4 OBJETIVOS

 O objetivo geral desta estratégia de comunicação é
auxiliar a implantar a Anchor D’espoir no mercado do 
e-commerce de maneira estratégica.
 Dentre os seus objetivos específicos, estão: 1) Traçar
estratégias de marketing através da utilização dos 4 P’s
(Produto, Preço, Praça e Promoção) e o Método Poliédrico; 2)
Traçar um posicionamento para atuação nas mídias sociais; 
3) Determinar critérios para criação do E-commerce; 4) E criar 
um manual de identidade visual para maior fixação da marca.

2.5 ABRANGÊNCIA E ATUAÇÃO

 Visa a implantação da marca em nível nacional no
mercado do e-commerce, e, a posteriori, a implantação da
marca em nível regional por meio de stands de venda em
eventos cristocêntricos.
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2.5 ESTÁGIO DA MARCA

O estágio atual da marca é de inserção no mercado 
e-commerce.
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3.PRODUTOS E SERVIÇOS

3.1 PRODUTOS

 A empresa atua no segmento de Moda e Acessórios,
trabalhando inicialmente com camisetas e moletons (P, M, G, GG
e XG), com previsão de lançamento futuro de camisetas para
crianças e bebês, bonés de tamanho único, pulseiras, broches,
cordões, mochilas e bolsas com a temática cristã.
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 As ações terão início no Distrito Federal e, na medida
em que as vendas forem aumentando, o projeto vai se
expandindo, atuando no entorno e em outros estados do país.
Para que o projeto tenha andamento em outros estados, foi
levantada uma equipe de jovens cristãos na Bahia, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e São Paulo.
 Para que haja transparência em toda extensão do
projeto, serão divulgados relatórios mensais sobre a utilização
do dinheiro em cada ação. Essa medida será tomada para que
os clientes e admiradores da marca saibam o que a Anchor
D’espoir está fazendo e como o dinheiro está sendo aplicado,
mostrando o comprometimento da marca.

 A marca nasce com o objetivo de subsidiar ações
sociais e evangelísticas pelo Brasil. A proposta é que, de acordo
com o lucro arrecadado, sejam criadas ações que contribuam
para o bem do próximo. O foco inicial é atuar com moradores
de rua e, posteriormente, comunidades carentes.
 O dinheiro arrecadado para as ações sociais, neste
primeiro momento, será de 15% do lucro líquido de todos os
produtos comercializados pela marca. Mas a Anchor D’espoir
deseja, em um futuro próximo, fazer parcerias com instituições
sociais a fim de criar produtos exclusivos comercializados em
um determinado período de tempo para subsidiar ações
pontuais com o lucro total das vendas.

3.2 AÇÕES SOCIAIS
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 Como as ações dependem do andamento da marca,
propõe-se, neste primeiro momento, projetos que possuem um
custo mais acessível, como a distribuição de sopa, marmita,
cestas básicas, roupas e agasalhos para moradores de ruas e
pessoas necessitadas.
 Posteriormente, propõe-se visitas a comunidades
carentes para a realização de um diagnóstico, para, assim,
elaborar ações mais específicas de acordo com a necessidade
local.
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4. ANÁLISE SWOT

OPORTUNIDADES

- Nicho ainda pouco explorado em Brasília
- Crescimento da população cristã no Brasil
- Formação de parcerias estratégicas
- Cunho social
- Facilidades para financiamentos
- Publicidade pouco explorada no segmento

AMEAÇAS

- Marca nova no mercado
- Influência de taxas e juros
- Potenciais concorrentes
- Preconceito por se tratar de uma marca associada a algo
cristão
- Países radicais que não permitem pregar o evangelho
- Legislação restritiva à expressão religiosa em alguns países,
como a França
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 Quanto às forças e fraquezas, como as atividades da
Anchor D’espoir ainda não se iniciaram, não temos muitas
considerações para serem pontuadas. Porém, existem alguns
pontos que são de extrema relevância:

 > Forças: A Anchor D’espoir é a única empresa neste
segmento que nasce com o objetivo de subsidiar ações sociais
e evangelísticas. Além disso, a confecção dos produtos será
produzida manualmente, dando um ar de exclusividade para
cada item realizado.

 >Fraquezas: A marca não possui loja física, e isso
acaba gerando, para o consumidor, um custo a mais, com o
envio do produto, o chamado frete.
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 Com base na Análise SWOT realizada, foram
produzidos os planos de Marketing e Marketing Digital.
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5. PLANO DE MARKETING

5.1.1 Mercado de blusas e camisetas

 A pesquisa do SIS/SEBRAE sobre o mercado de blusas
e camisetas de julho de 2012, afirma que este setor é promissor
para quem resolve investir, uma vez que este segmento
representa mais de 40% do vestuário comercializado no país,
sendo que somente os destinados para o público feminino é de
aproximadamente 17,6%. A pesquisa aponta ainda que as
classes sociais que mais gastam neste segmento são a B,
representando 48,48%, e a C, 30,04%.

5.1.2 População Cristã no Brasil

 O Censo Demográfico de 2010 aponta uma elevação
de 6,8 pontos percentuais da população evangélica no Brasil,
em relação a pesquisa anterior, passando de 15,4% da
população brasileira para 22,2%. A mesma pesquisa aponta
ainda que 64,6% da população, em 2010, era de católicos. Ao
todo, a população de cristãos no Brasil, na época em que foi
realizada a pesquisa, era de mais de 165 milhões de uma
população de mais de 204 milhões.

5.1. ANÁLISE MERCADOLÓGICA
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5.1.3 E-commerce

Conforme o 31º Relatório WebShoppers da E-bit, as
vendas no comércio eletrônico brasileiro em 2014, cresceram
24%, atingindo um faturamento de R$ 35,8 bilhões.
 Dentre as opções de pagamento escolhidas para
compra online, o cartão de crédito é o predileto, totalizando 54%
das transações, em seguida o PayPal, com 24% e o boleto
bancário, com 20%.

 O relatório indica ainda um acréscimo de 17% no
número de pedidos em plataformas online realizados em 2014
em comparação com o ano anterior.
 Outra tendência apontada é o m-commerce, ou mobile
commerce. Com a facilidade de acesso à internet por meio do
smartphone, mais pessoas realizam comprar através de
seus celulares.
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5.1.4Pesquisa de opinião

 Com o intuito de analisar o cenário em que será
inserida a Anchor D’espoir, compreender o público da marca,
mapear os possíveis concorrentes e criar um banco de dados
para possíveis clientes, foi aplicado um questionário online no
período de três dias, 20, 21 e 22 de maio de 2015, com 14
perguntas.
 Ao todo, 100 pessoas responderam ao questionário.
Dentre elas, 61% representava o público feminino e 39% o
público masculino. Quanto ao nível de escolaridade, 47% está
cursando o nível superior, 27% possuem o Ensino Médio
Completo, 15% Estão cursando o Ensino Médio, 10% possuem
o nível superior completo, 1% é pós-graduado e 1% está
cursando a pós-graduação.

 

 Quanto à renda, 42% possui renda entre R$500
e R$1.000, 23% possuem uma renda entre R$1.000 e R$1.500,
18% entre R$1.500 e R$2.000 . 7% entre R$2.000 e R$2.500,
4% entre R$3.000 e R$3.500, 3% entre R$4.000 e R$4.500 e 4%
acima de R$4.500.
 No que tange ao possível consumo de uma camiseta
com mensagem cristôcentrica, 90% das pessoas entrevistadas
responderam que comprariam as camisetas, e 10% afirmaram
que não.
 Dentre os motivos apontados pelos entrevistados que
não comprariam online estão: a) não possuir cartão de crédito;
b) sites inseguros; c) atraso na entrega; d) a preferência de
comprar pessoalmente, e) e preço alto do frete.
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 Quanto aos motivos que determinam a compra, o fator
de qualidade ficou em primeiro lugar, totalizando 75%, preço
em segundo lugar, com 62%, variedade com 50% e ponto de
venda com 20%. Quanto ao preço que estariam dispostos a
pagar, 31% marcaram R$29,00, 23% R$39,90, 21% R$59,00,
15% R$49,00 e 11% R$19,00.
 Em relação às empresas que atuam no mesmo
segmento, os entrevistados citaram algumas, mas, nenhuma
possui o objetivo de subsidiar ações sociais e evangelísticas
como a Anchor D’espoir. Dentre as marcas apontadas, apenas
duas se encaixam no papel de concorrentes diretas pela
qualidade dos produtos oferecidos e pelo reconhecimento no
mercado, que são a VIRÁ e a WAD Store.

 A VIRÁ é uma das pioneiras neste segmento, estando
a sete anos no mercado do E-commerce. A empresa também
atua fora do mercado digital, possuindo cinco pontos de
revenda: Cabo Frio/RJ, Joinville/SC, Vila Velha/ES e dois em
Curitiba/PR.
 Dentre os produtos que comercializam estão:
camiseta, moleton, broches, boné, meias e, em parceria com a
WAD Store, produziram alguns pingentes de 
qualidade e com preços compatíveis com o produto.
 Além disso, VIRÁ possui, em Curitiba, um espaço para
a promoção de determinados eventos, como por exemplo o
projeto “NA SALA”, que procura aproximar o público de artistas
cristãos.
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 Os pontos negativos da marca são poucos, mas são
importantes para o mundo do e-commerce: 1) falta de um
posicionamento nas mídias sociais, com publicações pouco
elaboradas; 2) Pouca publicidade; 3) E não exporta produtos
para o exterior.
 A WAD Store é uma marca do Espírito Santo que atua
há seis anos no mercado. A empresa trabalha com camisetas,
moletons, bonés, pulseiras e pingentes de alta qualidade, além
disso, investe muito em publicidade online. Os pontos
negativos da empresa são apenas dois: 1) a comercialização

dos produtos é feita apenas para o território nacional; 2) e os
preços dos produtos são elevados.
 O diferencial da Anchor D’espoir, quanto a VIRÁ e a
WAD Store, está, primeiramente, na Anchor D’espoir possuir
uma estratégia de comunicação bem fundamentada, com um
posicionamento nas mídias sociais. Com o conceito de
branding associado à marca, a Anchor D’espoir compreende a
importância da publicidade, o que será trabalhado
estrategicamente antes da marca começar a atuar no
mercado.
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 Outro ponto que vale mencionar é que a Anchor
D’espoir pretende expandir a comercialização de seus produtos
para o exterior, atentando-se para a criação de coleções que
não infrinjam legislações restritivas quanto à expressão
religiosa. Além disso, a Anchor Despoir é a única neste
segmento que nasce com o objetivo de subsidiar ações sociais
e evangelísticas pelo país.
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5.2 PÚBLICO ALVO

 O público-alvo da Anchor D’espoir está compreendido
em homens e mulheres, das classes B e C, de 20 a 25 anos,
com o grau de escolaridade dividido em três níveis:

1) ensino médio completo;
2) ensino superior incompleto/ou cursando;
3) e ensino superior completo.

 A marca não defende uma posição doutrinária, ou seja,
o público compreende jovens cristãos, em um contexto
geral, e não apenas católicos, ou presbiterianos, ou
pentecostais, entre outros.



26

5.3 ESTRATÉGIA DE MARKETING

 Prestigiando-se da Nova Teoria Estratégica de Pérez
(2012), optou-se pela estratégia do marketing compor uma
combinação de sistemas de comunicação. Sendo assim,
associamos o conceito de “quatro P’s”, criado pelo norte
americano Jerome McCarthy e popularizado por Philip Kotler
(2006), ao de branding, fundamentado por Pereira (2010).
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5.3.1 Produto

 A marca terá como principal foco de produto a
qualidade. Para tal, todos os produtos oferecidos:
 1) terão uma matéria-prima de alta qualidade;
 2) a confecção das estampas passará por um
processo criativo, prezando pelo design;
 3) e teremos uma essência que estará presente,
suavemente, nos produtos: a Mirra, que marcou o início e o fim
da passagem de Cristo na terra. Em seu nascimento, foi
presenteado com ouro, incenso e mirra. Ao morrer, na cruz,
ofereceram-Lhe vinho e mirra para que aliviasse a dor.

 

 Além disso, ao comprarem um produto, os clientes
receberão uma surpresa. Neste primeiro momento, a proposta
é marca-páginas personalizados e, no estilo de honrarias,
botons exclusivos, os quais, na medida em que forem
comprando, receberão referências às ações sociais e
evangelísticas que estão promovendo.
 Acima de 5 camisetas, o cliente receberá também uma
caneta personalizada, com referência ao evangelho e à marca
Anchor D’espoir. Posteriormente, este brinde poderá ser
trocado por outro que acharmos mais adequado.
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5.3.2 Preço

 Conforme a pesquisa de opinião realizada, a média
que os possíveis clientes estariam dispostos a pagar em uma
camiseta com mensagens cristocêntricas, de 100
entrevistados, 31% marcaram R$29,00, 23% R$39,90, 21%
R$59,00, 15% R$49,00 e 11% R$19,00.
 De acordo com o custo de produção, com os
fornecedores da matéria prima, o papel apropriado de
qualidade para transferência da estampa, a embalagem
personalizada, a confecção da etiqueta e dos brindes
personalizados, o preço ideal é de R$45,00, mais o valor do frete
para o envio.
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5.3.3 Praça

 A priori, a marca não possuirá loja física, somente
online. Além do e-commerce, a Anchor contará com uma
versão para o mobile e uma página no Facebook.
 O plano de ação para melhor atuação dessas
plataformas digitais está mais bem pontuado no “Plano de
Marketing Digital”.

5.3.4 Promoção

 O produto será anunciado nas Mídias Sociais em
parceria com fanpages que anunciam o evangelho e possuam
um público alvo compatível com o da marca, ou seja: não ter
uma posição doutrinária, possuir no quadro de fãs homens e
mulheres de 20 a 25 anos com o ensino médio concluído,
cursando o nível superior, ou com o nível superior completo.
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6. PLANO DE MARKETING DIGITAL

6.1 MÍDIAS SOCIAIS

 Segundo a pesquisa feita pela consultoria A.T. Kearney,
divulgada em novembro de 2014, o Brasil é o país onde as
pessoas passam mais tempo na internet. Foram mil brasileiros
entrevistados. Dentre eles, 51% responderam que passam o dia
todo conectados, 20% afirmaram que consultam a internet de
hora em hora, 24% olham de duas a quatro vezes por dia e 5%
relatam que entram apenas uma vez por dia ou menos.
 Dentre as atividades apontadas pela pesquisa que
predominam na internet, está o uso das redes sociais, tendo o
Brasil com a maior taxa de penetração de usuários.

 Conforme a pesquisa, mais da metade dos brasileiros
(58%) afirmaram que a principal atividade online é em redes
sociais. Depois disso vem entretenimento online (com 25%),
compras (com 9%) e serviços bancários (com 5%).
Um dos fatores que influenciam a grande adesão dos
brasileiros nas redes sociais é o crescimento na venda de
smartphones no país que, de acordo com a consultoria IDC
Brasil, subiu 55% em 2014, totalizando 54.5 milhões de
aparelhos inteligentes comercializados, com acesso à internet
3G e, agora, 4G.
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 O estudo IDC Mobile Phone Tracker Q4 aponta também
que 15% dos aparelhos vendidos em 2014 têm acesso a 4G,
que possibilita uma maior velocidade a internet no aparelho
celular, além da 3G, que está mais acessível e que também
permite o acesso à internet.
 Com a crescente utilização da internet por parte da
população brasileira, as empresas de pequeno, médio e grande
estão aproveitando este cenário e se apropriando das redes
sociais, como por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn,
Youtube e Twitter, tornando-as ferramentas estratégicas para
aumentarem ainda mais seu lucro e o potencial de suas
marcas.
 Mas, para que a organização tenha uma boa presença
digital, é necessário, primeiramente, compreender o público

alvo da empresa e saber onde ele está na internet, para, assim, se
inserir na rede social mais adequada ao seu negócio.
 Compreendendo onde o público-alvo está inserido, se
faz necessária a análise da plataforma, pois para cara rede
social, tem-se uma linguagem apropriada e uma forma de se
comunicar, como por exemplo:

 - O Twitter só permite a utilização de 125 caracteres;
 - O Instagram é só para fotos e vídeos curtos;
 - O LinkedIn é uma rede profissional;
 - O Facebook permite o compartilhamento de imagens,
vídeos e textos;
 - O Youtube é só para vídeos,;
 Entre tantas outras redes que estão surgindo.
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6.2 PRINCIPAIS MÍDIAS DIGITAIS

 Conforme o estudo realizado pela inteligência em
marketing digital, Serasa Experian, os brasileiros estão
passando mais de 4 horas por dia nas redes sociais, possuindo
até mais de dois perfis.
 Dentre as redes sociais mais acessadas, no país está o
Facebook em primeiro lugar, que atingiu 67,96% de
participação de visitas em dezembro de 2013. A ferramenta
possibilita compartilhamento de imagens, vídeos, além de
ações de marketing para propaganda e, atualmente,
disponibilizou uma ferramenta para facilitar a venda de
produtos.
 Em segundo lugar, a pesquisa aponta o YouTube,
ferramenta de compartilhamento de vídeos, com 21,11% de

participação de visitas, com alta de 2,61 pontos percentuais em
relação ao ano de 2012.
 O microblog de 125 caracteres, Twitter é apontado
em terceiro lugar, com 1,77% de participação de visitas, seguido
de Ask.fm (1,69%) e Yahoo.com Respostas (0,97%). O
Instagram marcou o sexto lugar (0,67%), seguido do antigo
Orkut (0,64%), Yahoo.com Respostas (0,59%), Badoo (0,54%) e
Bate-papo UOL (0,52%). O Google+ ficou em décima primeira 
posição, com 0,47% de participação.
 Dados mais recentes apontam um crescimento no
Instagram, abrindo uma oportunidade para empresas
brasileiras utilizarem novas estratégias de marketing para
conquistar este público.
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6.2 PLANEJAMENTO E DIRECIONAMENTO DAS AÇÕES

 De acordo com o estudo desenvolvido pelo Scup com
209 profissionais de marketing em dezembro de 2013, para
quase 90% dos entrevistados, o Facebook é a maior plataforma
da estratégia de redes sociais das agências e empresas. Para
os profissionais entrevistados, os maiores benefícios do
Facebook são: a) Aumento da visibilidade de suas ações de
marketing (80,86%); b)Insights para melhorar produtos e
serviços (51,20%),; c) Aumento do tráfego dos seus sites
(49,28%); d) e o surgimento de advogados da marca (31,58%).
 Sendo assim, a Anchor D’spoir optou pela sua inserção
na Rede Social Facebook, para tal, é preciso tear algumas
considerações:
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> Fan pages x Perfil

 De acordo com os termos de serviços do Facebook,
cada usuário pode ter apenas um perfil, sendo de caráter
pessoal. André Siqueira (2011) expõe que os perfis possuem
limite de conexão, podendo ter no máximo 5000 amigos. Por
mais que o número não seja baixo, as fan pages não possuem
restrição ao número de fãs.
 Siqueira destaca ainda que um perfil pessoal pode
enviar mensagem para o máximo de 20 amigos, e a fan page
não existe limite, além de permitir a customização da página,
podendo editar abas com o conteúdo que desejar.
 É possível colocar fotos, vídeos, fóruns de discussão,
informações sobre produtos específicos, eventos e avaliações

de usuários. Além disso tudo, ainda é possível criar um
aplicativo próprio caso você precise de alguma funcionalidade
não oferecida e produzir propagandas para um público
segmentado, levando a marca diretamente para os potenciais
consumidores do seu produto .
 Mas, o ponto mais importante apontado pelo autor é a
capacidade de monitoramento e mensuração da fan page.
Uma página de fãs oferece a opção de relatório, que apresenta
dados demográficos - idade e sexo dos fãs - e a repercussão
da página - quantas pessoas visitaram, quais os posts mais
comentados, quantas fotos e vídeos foram vistos - podendo
mensurar o engajamento das publicações.
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> Público-alvo

 O público-alvo compreende homens e mulheres de
20 a 25 anos, com ensino médio completo, cursando o ensino
superior e com curso superior completo, das classes sociais B
e C, brasileiros.

> Linguagem

 A linguagem utilizada será formal, atentando-se
sempre para gramática e a coerência das publicações com os
valores e objetivos da marca. Além disso, será evitada a
utilização de abreviações típicas nas redes sociais. De modo
geral, a linguagem deverá mostrar cordialidade e simpatia, com
conteúdos que visem engajar os fãs com a página.
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> Plano de Ação

Conteúdo

1. Divulgação dos produtos à venda;
2. Divulgação das ações sociais promovidas pela marca;
3. Estimular o voluntariado nas ações sociais;
4. Divulgação do Evangelho;
5. Promoções e ações de divulgação para causas específicas;
6. Curiosidades e esclarecimento de dúvidas.
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Frequência

 Conforme a analise "Os horários nobres das redes
sociais - 4ª edição" realizada pelo Scup em 2013, os usuários
do Facebook possuem a quinta-feira como o dia mais agitado,
com mais de 360 mil menções, representando 16,1% do
total de posts monitorados pela pesquisa. Os dias que
possuem mais postagens dos usuários é quinta (16,1%), sexta
(16%) e quarta (15,8%).
 Nos finais de semana o ritmo de postagens diminui,
domingo soma 10,7% das postagens totais e o sábado 11,5%.
Durante a semana, os horários em que os usuários estão mais
conectados é de 11h às 12h, 16h às 17h e 20h às 21h. No
sábado, de 11h às 20h, e no domingo de 15h às 21h.

 Diante disso, a frequência de postagens na Anchor
D’espoir será a seguinte:

Segunda - publicação entre 16h e 17h
Terça - publicação entre 11h e 12h
Quarta - publicação entre 16h e 17h
Quinta - publicação entre 20h e 21h
Sexta - publicação entre 20h e 21h

 Os finais de semana só terão postagens em caso de
datas comemorativas e serão pré-programadas, pois
prezaremos pela relação com os usuários da página.
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> Monitoramento e avaliação

 O Facebook disponibiliza para a Fan page ferramentas
para o monitoramento. Desta forma, é possível analisar o
alcance das publicações, o envolvimento dos usuários, os
horários em que os fãs ficam mais online e até mesmo os
dados demográficos, como sexo, idade e cidade.
 Para compreendermos o envolvimento dos usuários
com a marca, será realizado um relatório semanal. Essa
medida possibilitará analisar possíveis falhas e oportunidades
de ações da marca na mídia social.
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7. E-COMMERCE

 As vendas no comércio eletrônico brasileiro em 2014,
segundo dados do 31º Relatório WebShoppers da E-bit,
cresceu 24%, faturando R$ 35,8 bilhões, em relação a 2013, que
teve um resultado de R$ 28,8 bilhões.
 O número de pedidos feitos, em 2014, via internet, foi
de 103,4 milhões, quantidade 17% maior que o registrado no
ano anterior (88,3 milhões) e os itens de Moda e Acessórios se
mantiveram como a categoria mais vendida, seguida de
Cosméticos e Perfumaria/Cuidados Pessoais/Saúde,
Eletrodomésticos, Telefonia e Celular, e Livros/Assinaturas e
Revistas, nesta ordem.
 Quanto ao público que mais consome produtos do
comércio eletrônico brasileiro, as classes A e B representam

o maior grupo consumidor, com 49%, logo em seguida
as classes C e D, com 44%.
 A pesquisa não aponta o gênero que mais consome no
Brasil, nem a idade, mas menciona o Mobile Commerce, que
nada mais é que a compra de produtos online por meio da
alternativa móvel, em que as mulheres são 57% deste público,
sendo que a faixa etária que mais consome é a de 35 e 49 anos
para ambos os sexos (39% das mulheres e 38% dos homens),
e 40 anos a média de idade.
 Dentre as opções de pagamento mais escolhidas para
compra online, o cartão de crédito é o predileto, totalizando 54%
das transações, em seguida o PayPal, com 24% e o boleto
bancário, com 20%.
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 De acordo com a E-bit, além do preço mais baixo,
variedade de produtos e a conveniência da entrega em casa,
com o surgimento da internet 3G e 4G, a popularização dos
smartphones e dispositivos portáteis, houve também  a 
disponibilização defrete grátis. No primeiro semestre de 2014 
50% dos players dovarejo online adotaram essa prática em sua
estratégia de vendas nesse período.
 Já no segundo semestre, a adesão baixou entre os
lojistas. Em julho de 2014 a prática foi realizada por 41% do
mercado, mantendo-se muito próximo disso nos meses
seguintes e terminando o ano com 43%.
 A consultoria A.T. Kearney analisou a
abertura dos entrevistados a compras online. Entre os
brasileiros, 64% afirmaram que preferem comprar online do que
em lojas físicas.

 Desta forma, teremos a construção do layout do 
e-commerce possibilitando a utilização do m-commerce. Os
critérios para a sua criação serão baseados no parâmetro de
usabilidade apresentados no livro “Não me faça pensar”, de
Steve Krug, seguindo os seguintes questionamentos:

1. Onde estou?
2. Onde devo começar?
3. Onde eles colocaram o ____________?
4. Quais conteúdos mais importantes nesta página?
5. Por que eles deram esse nome a isto?

 Além disso, será gerado, no ato da compra, um
cadastro para o consumidor acessar ao e-commerce e
acompanhar o produto comprado até o recebimento.
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 Sendo assim, o e-commerce será composto pelas
abas superiores:

> SOBRE A MARCA
> COLEÇÃO
> MOÇAS
> RAPAZES
> AÇÕES SOCIAIS
> MINHA CONTA
> CARRINHO
> DÚVIDAS FREQUENTES
> E um campo de pesquisa

 Na primeira aba, SOBRE A MARCA, teremos uma
apresentação da Anchor D’espoir, com base nos conceitos de
branding, estimulando os possíveis consumidores a se
inspirarem a viver os valores do Reino de Deus, explicando
sobre o cunho social que a marca possui e incentivando a
participarem dos projetos – seja comprando uma roupa ou
sendo voluntário em alguma ação.
 Na aba COLEÇÃO, teremos separado todos os
produtos por coleções, possibilitando que o possível cliente
conheça as coleções novas e as antigas da marca. Para quem
queira ver somente a coleção masculina, ou somente a coleção
feminina, o e-commerce terá abas específicas.
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 Além disso, ao clicarem em MOÇAS, ou em RAPAZES,
uma lista de subitens será mostrada, contendo opções de
estilos de blusas e, em uma previsão futura, outros itens, como
acessórios, bolsas e mochilas, dentre outros.
 Na aba AÇÃO SOCIAL teremos os subitens: 1) Projetos,
trazendo para os possíveis consumidores todos os projetos da
marca e que a marca apoia e participa; 2) Voluntariado, para
que as pessoas que se interessarem em participar, possam
deixar o seu contato para as ações sociais que precisem de
mais recursos humanos; 3) Relatórios, contendo como foi
aplicado cada um dos gastos destinados às ações sociais.

 A aba MINHA CONTA será o espaço do consumidor,
onde ele terá todos os dados do produto. Esse espaço é muito
importante, pois terão um cadastro no
e-commerce. Esse cadastro será a base de dados de clientes
da empresa.
 No CARRINHO o cliente saberá quantos itens inseriu
para compra. Ao clicar, terá uma espécie de sacola de compras,
contendo a imagem do produto escolhido, uma pequena
descrição, o valor unitário, a quantidade, o subtotal, a opção de
cálculo do frete, a opção de escolher mais produtos ou de
finalizar a compra.
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 No campo dúvidas frequentes colocaremos as
questões mais frequentes dos consumidores. Algumas mais
gerais, como, por exemplo: Formas de Pagamento, Como
Comprar, Prazos de Entrega, Medidas, Trocas e Devoluções, 2ª
Via de boleto.
 E, o último, campo de pesquisa, que ajudará os clientes
que procuram algo específico mas que não está evidente nas
abas do e-commerce.
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 8. MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

 Para melhor compreensão da construção do Manual
de Identidade Visual, optou-se por fazê-lo a parte.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Pensar estrategicamente a implantação de uma marca
cristã no mercado nos possibilitou mergulhar ainda mais no
Evangelho para que, ao invés de criarmos apenas uma marca
como outra qualquer, criássemos uma marca que não só
pensa a Cultura do Reino de Deus, mas que a tem como a sua
própria cultura.
 Desta forma, a Anchor D’espoir consolida-se como uma
marca alicerçada no evangelho que utiliza os conceitos de
marketing e branding para difundir ainda mais os valores do
Reino de Deus.

 Isso para propagar um estilo de vida, uma cultura de se
viver o evangelho, e não mais só de falar. Uma cultura que vive
o amor de Deus e que faz os valores dEle serem exaltados aqui
na Terra.
 A Anchor D’espoir resgata a essência do ser “cristão”
baseada em uma nova conduta de vida, revelando o caráter de
Cristo em amor e por amor ao próximo em cada uma de nossas
atitudes, inspirando a outros adoradores de Cristo a viverem
uma vida de amor como o próprio nazareno.
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