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Ao longo de 4 anos trabalhando juntos, 
nossa equipe aprendeu que o trabalho 
realizado em sintonia pode ser muito 
mais envolvente. Muitos dizem que para 
não estragar uma relação é preciso 
separar a amizade do trabalho, mas e 
quando isso acaba funcionando melhor 
junto? Durante a graduação, cada 
membro da nossa equipe teve a 
oportunidade de se conhecer melhor, 
buscamos desenvolver e aproveitar o 
diferencial de cada um. Construímos 
uma história de muita cumplicidade 
dentro e fora da universidade.

É com esse espírito de companheirismo 
que embarcamos no último desafio 
desta importante etapa de nossas vidas. 
Para isso, criamos uma agência que 
representa tudo aquilo que acreditamos 
como pessoas e profissionais em 
formação.

Depositamos nossos valores nesse 
projeto com o propósito de concluir esta 
etapa com aquele mesmo brilho no olho 
com o qual entramos na faculdade. 

Quem somos?
A 4 bit comunicação é uma agência de publicidade e propaganda criada para a 
conclusão do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Positivo, em 2021.

Missão:

Vender ideias. Conectar 
empresas. Inspirar pessoas.

Visão:

Ser referência em estratégia 
criativa e comunicação 

inovadora.

Valores:

Brilho no olho. Integridade. 
Trabalho em equipe.

Precisávamos de um nome capaz de 
representar nossa identidade, aquela 
que construímos em nosso percurso 
como alunos. Mas não queríamos 
aqueles nomes cheios de simbologia por 
trás, que precisam de um dicionário 
para traduzir seu significado. Não que a 
gente prefira algo vazio e simplório, mas 
o simples também consegue dizer muita 
coisa. Somos um grupo de 4 amigos que 
por brincadeira se intitulava como 
“Quarteto Fantástico”. Já o “bit” vem da 
nossa relação com games e tecnologia. 
Todos conectados, não importa a hora, 
não importa o lugar.  Juntamos as duas 
coisas e assim nasceu a 4 bit. 

Não queremos apenas comunicar, 
queremos conectar marcas e inspirar 
pessoas. Pesquisamos, analisamos e 
pensamos. Alimentamos a nossa 
criatividade para entregar sempre o 
melhor através de diferentes soluções. 
Queremos crescer juntos, valorizando 
quem está com a gente. Nós somos a 4 
bit comunicação. 
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Cliente:

Panificadora 
Balaio de Pão
Um pingado e um pão na chapa, por favor. 

Seja na chapa, com manteiga, do tipo francês 
ou baguete, nada como mordiscar um 
pãozinho enquanto a chaleira apita. Enfim, o 
dia só começa após um belo café da manhã. 

Sendo a maior rede de padarias da região, a Balaio de Pão está há mais de 27 anos 
presente no café da manhã do morador São-joseense. Fundada em 10 de outubro de 
1994, atualmente, a empresa conta com 5 lojas na cidade de São José dos Pinhais. 

A administração é dividida em duas partes societárias. A primeira, nossos clientes 
nesse projeto, é composta por 3 irmãos que correspondem pela administração das 
lojas 1, 3 e 5. Após a abertura da 4ª loja, a sociedade se dividiu e uma das irmãs ficou 
responsável pelas unidades 2 e 4. 
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Rua João Ângelo Cordeiro, 597, São Pedro.
A primeira Balaio, onde tudo começou. 

É uma loja grande e ampla. A maior Balaio e a única entre as 
3 que possui o serviço de buffet por quilo no horário de 
almoço.

Essa unidade possui 49 colaboradores na equipe, divididos 
em: 27 colaboradores de atendimento, 13 na produção, 4 
colaboradores na higienização e mais 5 no setor 
administrativo.

Rua Izabel A Redentora, 840, Silveira da Motta.

Um bom espaço para parar, sentar e tomar aquele cafézinho da 
tarde.

Essa unidade possui 17 colaboradores: 14 colaboradores de 
atendimento, 2 na produção e 1 colaborador na higienização.

Rua Pará, 951, Boneca do Iguaçu. 
Lojas 8 e 9 do centro comercial.

A mais nova unidade da Balaio de Pão, inaugurada no dia 4 
de dezembro de 2020, é também a mais moderna da 
empresa.

Possui 17 colaboradores: 12 no atendimento, 4 na produção 
e mais  1 colaborador na higienização.

Gostaria de entrar para tomar uma xícara de café?
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Ao todo, essas três lojas possuem 83 funcionários. Segundo os proprietários, a rede é 
reconhecida por ser uma das mais tradicionais da região, além do renome por 
sempre oferecer produtos de qualidade. Podemos ver os exemplos de características 
que compõem a empresa, citados na missão, visão e valores que da marca (Pág 7).
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Por que a Panificadora 
Balaio de Pão?

Além de ser uma panificadora já 
conhecida pelos membros da nossa 
equipe que moram em São José dos 
Pinhais, percebemos a necessidade que 
a empresa tinha em transmitir a 
qualidade dos produtos e serviços 
prestados também em sua 
comunicação com o público. 

Desta forma, acreditamos que o projeto 
é uma excelente possibilidade para pôr 
em prática todo o conhecimento 
adquirido durante o período da 
graduação.

Missão:

Proporcionar momentos memoráveis 
servindo refeições de qualidade e 

variedade com excelência de 
atendimento.

Visão:

Ser admirada pelo gosto e variedade 
dos nossos produtos, garantindo um 
ótimo ambiente para nossos clientes 

e colaboradores.

Valores:

Higiene. Variedade. Paixão. 
Dedicação. Transparência. 

Diversidade humana. Inclusão social. 
Inovação. Colaboração. Respeito.
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Os 4 P’s da 
Balaio de Pão

Produto: 

A Balaio de Pão trabalha com a venda de 
produtos de panificação e confeitaria em 
geral, além de contar com um serviço de 
buffet por kg e venda de marmitas, 
servidos na unidade 1 no período de 
almoço. Eles também trabalham com o 
serviço de coffee break para empresas.

10 produtos mais vendidos 
da empresa entre maio e 
julho de 2021:

Produto Unidade Quantidade % de vendas

1 Pão francês / d’água kg 28.015,26 8,89%

2 Buffet no almoço kg 3.430,16 5,21%

3 Pão de queijo kg 5.041,51 5,10%

4 Café com leite médio und 30.071,10 3,61%

5 Mini coxinha de frango kg 1.975,53 2,66%

6 Queijo Mussarela kg 1.774,11 2,53%

7 Misto quente und 9.867,00 1,98%

8 Cueca virada kg 1.264,33 1,53%

9 Coxinha de frango und 7.694,00 1,17%

10 Mortadela bolonha kg 1.350,56 1,16%

Lista completa, 
com 50 produtos:

8

Clique aqui.

https://drive.google.com/file/d/1WGMF6ULVcChYefHo2wdEOFhx129TIrmO/view?usp=sharing


Preço:

A Balaio de Pão vende o seu principal produto - o pão francês - no valor de 
R$12,65/Kg, mantendo seu preço em um valor dentro da média encontrada nos 
bairros onde as lojas da empresa ficam.

Já nos bairros mais afastados do Centro, o pão francês é oferecido com preços 
menores, como por exemplo, os valores encontrados no bairro Guatupê, onde, no 
supermercado Jacomar, o pão custa R$09,90/Kg, e na Panificadora da Família custa 
R$10,48/Kg.

Outro grande atrativo da 
Balaio de Pão é o buffet 
por quilo servido no 
almoço, que custa 
R$58,30/kg. Já a marmita 
pronta custa R$23,00 
(valor consultado no dia 
10/11, preço sujeito a 
alterações).

Comparação do preço do pão francês com a 
concorrência (consultado em 14/09):

1° Big Pão: R$13,90/Kg
2° Empório dos pães Fioka: R$12,90/Kg
3° Balaio de Pão: R$12,65/Kg
4° Fibra Mix: R$11,00/Kg
5° Alvorada: R$ 0,50/ unidade (em média R$10,00/Kg)
6° Super Muffato: R$ 9,98/kg

Abaixo, segue os preços de alguns dos produtos 
mais vendidos das 3 unidades da Balaio de Pão:

1° Pão francês/ pão d'água: 12,65/kg
2° Buffet almoço: 58,30/kg
3° Café com leite médio: 4,60/ unidade
4° Mini coxinha de frango: R$53,75/kg
5° Queijo Mussarela: R$51,30/kg
7° Misto quente: R$7,70/ unidade
8° Mortadela Perdigão: R$34,90/kg
12° Presunto cozido Sadia: R$34,90/kg
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Praça: 

A empresa nasceu e cresceu em São José dos Pinhais, é uma legítima são-joseense. A 
rede de panificadoras possui ótimas localizações na cidade, em endereços próximos 
ao grande fluxo e circulação de pessoas das áreas mais agitadas da cidade, mas ao 
mesmo tempo, também se aproxima de bairros mais calmos e residenciais. 

Ao considerar apenas as três lojas pertencentes à sociedade que são nossos clientes, 
a Balaio de Pão possui duas unidades muito próximas ao Centro, localizadas nos 
bairros São Pedro e Silveira da Motta, além de mais uma no bairro Boneca do Iguaçu, 
na região do Afonso Pena. Apesar de não ser o foco da empresa, eles também 
trabalham com delivery e estão presentes digitalmente no iFood.
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Promoção: 

A empresa se comunica através das redes 
sociais. Ao todo, a Balaio de Pão possui 
duas contas no Instagram e outras duas 
no Facebook. Em ambas as plataformas 
existe uma conta para cada parte da 
sociedade, resultado da divisão 
administrativa da empresa. 

A parte pela qual nossa agência está 
responsável, atualmente, utiliza o 
Instagram principalmente para postar 
stories com as opções disponíveis do 
buffet do dia. 

O feed das redes sociais possuem uma 
baixa movimentação e as poucas 
publicações feitas não seguem nenhum 
tipo de conceito criativo. Além disso, a 
marca também não possui um manual de 
identidade visual e o único material 
existente disponível para aplicação é a 
logomarca da empresa.  Em papelaria, o 
único material que fazem uso é o cartão 
de visita das lojas, com um telefone para 
contato, Whatsapp e endereços das lojas

O site institucional da empresa, 
atualmente, se encontra fora do ar. 
No Google Search, há uma má 
otimização, visto que nas buscas por 
padaria feitas na ferramenta, a Balaio 
de Pão não fica entre as primeiras 
posições dos resultados de pesquisa. 

Disponível também no iFood, a 
empresa opta pela opção de entrega 
feita por entregadores parceiros do 
iFood. 
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Comunicação 
digital
A rede de panificadoras Balaio de Pão 
possui uma comunicação pobre, tanto 
nos meios offline, onde não fazem 
nenhum investimento, quanto 
digitalmente, onde a comunicação não 
transparece a qualidade dos produtos, 
do atendimento e da organização das 
lojas. Mesmo sendo uma panificadora 
com 5 lojas em sua rede e de muita 
tradição na região, a divisão da empresa 
entre diferentes sócios faz com que a 
comunicação da marca siga por dois 
caminhos diferentes, resultando na 
criação de duas contas diferentes no 
Instagram e Facebook, que muitas vezes 
são deixadas de lado.

O primeiro contato da agência com a 
empresa já apresentou uma falha, e 
logo evidenciou um grave problema de 
comunicação. Um dos integrantes da 
agência utilizou o endereço de e-mail 
que se encontrava no site - agora 
desativado - da empresa. Porém, o 
endereço de e-mail informado também 
estava desativado. Na segunda 
tentativa, através de uma das contas no 
Instagram da empresa, não obtivemos 
resposta. Foi somente na terceira 
tentativa de contato, por uma segunda 
conta do Instagram, que conseguimos 
encontrar um endereço de e-mail válido, 
e assim estabelecer o primeiro contato 
com o gerente operacional da empresa, 
João Passos.
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Instagram: 

A separação entre os sócios fica clara no Instagram da 
empresa, pois são duas contas diferentes. A conta, pelo 
qual a agência está responsável (@balaiodepao_) 
administra as lojas 1, 3 e 5. Já a segunda conta 
(@balaiodepaosjp) é responsável pelas lojas 2 e 4. 

A existência de duas contas podem gerar dúvidas para as 
pessoas que procuram pela panificadora nas redes sociais, 
assim como ocorreu durante o contato da nossa agência 
com a empresa.

Conta das 
lojas 1, 3 e 5.

Conta das 
lojas 2 e 4.

O Instagram da nossa sociedade, conta com 
mais de 1.000 seguidores, o primeiro post 
foi feito em dezembro de 2019 e atualmente 
ele soma 31 publicações - com a média de 
66 curtidas e 4 comentários por post. 

Adendo para a postagem do dia 3 de junho 
de 2020, que ao divulgar um sorteio, obteve 
mais 200 curtidas e 1.300 comentários na 
publicação.

Já em sua criação de conteúdo, a marca não segue nenhum padrão estabelecido. A 
empresa opta por uma grande variação de fotos dos alimentos vendidos em sua loja.

https://www.instagram.com/balaiodepao_/
https://www.instagram.com/balaiodepaosjp/
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Mesmo não criando um conteúdo que 
engaja totalmente o público ou que 
prospecta novos seguidores, os 
comentários na conta da empresa são em 
sua maioria pessoas elogiando os produtos. 

Contudo, na última publicação da empresa, 
dia 19 de agosto, uma foto da vitrine da loja 
que se encontra no Bairro Afonso Pena, foi 
alvo de diversas acusações.

Supostamente, a loja não tem nenhum tipo 
de atendimento preferencial aos clientes. 4 
clientes diferentes comentaram sobre o 
mesmo problema ocorrido.

* Aparentemente, a empresa entrou em 
contato via mensagem com os clientes 
para tentar resolver o problema. Mas não 
deixa de ser uma ação que fere os 
valores da marca.

Postagens atuais
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Facebook:

A existência de duas contas também se repete no Facebook. A 
primeira conta, dos nossos clientes, possui 567 curtidas em 
sua página (https://www.facebook.com/balaio.pao/), já a 
segunda, possui 1285 curtidas 
(https://www.facebook.com/BalaiodePao4). Ambas postam 
pouco, com a média menor que 1 publicação por mês.

https://www.facebook.com/balaio.pao
https://www.facebook.com/BalaiodePao4
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Google:

Quando pesquisamos “Panificadora São José dos Pinhais” no 
Google, a Balaio de Pão está longe de ser uma das primeiras 
a aparecer na pesquisa, ficando na quinta posição. A ordem 
de empresas demonstrada na ferramenta é: Panificadora 
Alvorada, Panificadora Meyergart, Panificadora Nogueira, 
Panificadora Crock Pão e Panificadora Balaio de Pão Centro. 
O site da Balaio não chega nem a aparecer na primeira 
página de pesquisa do Google. 

Dependendo da localização do aparelho em que for feita a 
pesquisa, as respostas podem mudar (mas mesmo a 
pesquisa sendo feita em São José dos Pinhais, a Balaio de Pão 
não é a primeira a aparecer). Situação que deixa evidente o 
não gerenciamento do Google Search nas redes da 
panificadora. 
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iFood:

Em São José dos Pinhais, a Balaio de Pão possui duas das 
suas lojas no aplicativo do iFood, mas uma delas não é da 
sociedade do nosso cliente. A outra é a Loja 01, unidade da 
Rua João  Ângelo Cordeiro. Eles começaram a trabalhar 
com o aplicativo há pouco tempo. 

O cliente também falou que o faturamento não 
corresponde nem a 1% das vendas totais da rede.

O modo de entrega 
escolhido pela padaria é de 
entregadores parceiros do 
iFood.
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Clientela da 
Balaio

Produto

1 Pão francês / d’água

2 Buffet no almoço

3 Pão de queijo

4 Café com leite médio

5 Mini coxinha de frango

6 Queijo Mussarela

7 Misto quente

8 Cueca virada

9 Coxinha de frango

10 Mortadela bolonha

Em uma conversa com um dos representantes 
da Balaio de Pão, conseguimos nos aprofundar 
para entender um pouco mais sobre o cliente. 
O ticket médio gira em torno de R$20,68 nas 
três lojas, sendo loja 1: R$23,88; Loja 2: 
R$18,99; Loja 3: R$19,18. 

Os períodos do dia com maior fluxo de clientes 
são de segunda à sexta: 07:30h às 09:30h - 
12:00h às 13:30h - 16:30h às 19:30h e aos 
sábados entre 07:30hs e 10:30hs. 

Finalizando, temos uma lista dos consumíveis 
mais vendidos pela rede:
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Experiência 
em loja
Com o intuito de se aprofundar na 
clientela da Balaio, a agência foi a 
campo, na unidade 1, em um domingo, 
no período do almoço, para poder 
analisar quem é o público consumidor 
da marca e também conhecer o espaço 
físico. 

Neste dia observamos que muitas 
famílias frequentavam o local, com um 
público em que a idade aparentava se 
aproximar dos 30 aos 50 anos. Algo que 
também nos chamou a atenção, é que 
muitas dessas famílias, além de estar 
entre 3 ou mais integrantes, também 
acompanhavam crianças pequenas.  

Durante todo o tempo passado na loja, 
os integrantes da equipe foram 
atendidos com excelência e desfrutaram 
de produtos de qualidade. Entretanto, 
pequenas falhas de comunicação 
afetaram em uma experiência que 
poderia ser melhor. Ao entrar na loja é 
preciso retirar uma senha em um guichê 
para ser atendidos, mas que, com pouca 
informação, o PDV se mostra um local 
confuso para quem nunca frequentou 
antes. O guichê para retirada de senhas 
fica “perdido” e pouco visível em meio a 
uma loja grande e ampla. Ao invés de 
entrar e automaticamente retirar uma 
senha de atendimento, precisamos 
perguntar para uma colaboradora como 
funcionava o atendimento. 

Agora, no momento de consumo no 
local, foi reparado por nossa agência a 
falta de identidade e padronização na 
comunicação da marca: paredes 
brancas com decorações não atrativas, 
xícaras e pires que utilizam logos de 
padrões diferentes e muitas vezes 
deixam de apresentar esse ícone de 
repetição. 

Outra necessidade sentida durante o 
momento de consumo foi a falta de uma 
rede wi-fi. O ato de atualizar nossas 
redes enquanto o café está sendo feito é 
de praxe, e quem nunca compartilhou 
aquela linda fatia de torta com os 
amigos do Instagram?
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Pesquisa com 
os clientes
Para  conhecer melhor o público da Balaio de Pão, em uma sexta-feira, no dia 
29/10/2021, fizemos uma pesquisa com os clientes da loja de número 3 (Rua Dona 
Izabel A Redentora, 840), unidade que fica próximo aos bairros Centro, Jardim 
Aristocrata, Silveira da Motta e São Domingos. Para tentar expandir a pesquisa 
também para as outras unidades, disponibilizamos nas outras lojas, cartazes com um 
QRcode que dava acesso a pesquisa. Ao todo, foram registradas 45 respostas.

Para aplicar a pesquisa, elaboramos um questionário  dividido em três seções, cada 
uma com um objetivo diferente. A primeira seção focou em conhecer o perfil do 
público a partir de dados demográficos. Na segunda parte, direcionamos o 
questionário para conhecer melhor sobre a experiência e a opinião das pessoas sobre 
a Balaio de Pão. Nesta etapa, as perguntas foram ajustadas para ajudar na elaboração 
de um futuro projeto de ampliação da loja de número 3, buscando atender neste 
projeto de reforma, as necessidades do público que atualmente vai à loja. Já na 
terceira parte, aproveitamos para conhecer quais os melhores caminhos para se 
comunicar com essas pessoas.

Seção 1: Perfil do público

• Atualmente, a faixa etária predominante entre a maioria dos clientes gira em torno 
de 35 a 44 anos (31,1%), seguidos das pessoas que têm entre 25 a 34 anos (20%) e 
19 a 24 anos (17,8%).
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• Os clientes são bem divididos entre homens e mulheres, com uma pequena 
quantidade a mais de mulheres (53,3 % feminino e 46,7% masculino).

• Em estado civil, um pouco mais da metade se dizem casados (55,6%), e um pouco 
menos deles afirmaram ser solteiros (42,2%).

• Assim como apontam os dados da ABIP (Associação Brasileira da Indústria de 
Panificação e Confeitaria) de que o principal motivo da escolha dos clientes por uma 
padaria é a proximidade da casa, a maioria dos clientes da unidade 3 são 
moradores de bairros próximos a ela. O Jardim Aristocrata lidera a posição 
(24,5%), seguido do São Domingos (11,1%) e Silveira da Motta (10,9%). Apesar do 
bairro Afonso Pena não ficar próximo desta unidade, alguns clientes moradores de lá 
frequentam ela por trabalhar nas proximidades (11%).

• Além da proximidade com a casa, o local de trabalho também é um dos 
principais fatores da escolha de uma padaria, então, relacionado com a 
proximidade da loja 3, a maioria das pessoas que responderam essa pesquisa 
trabalha no Centro de São José (33,1%), seguido do bairro Jardim Aristocrata 
(10,9%). Em terceiro lugar (8,9%), vem as pessoas que não tem um bairro fixo em sua 
profissão, assim, transitam por diferentes regiões da cidade, eles colocaram no 
questionário apenas “São José”.

OBS.: Ao considerar outras unidades da Balaio, os bairros mais citados como local 
pelos clientes serão diferentes dos mencionados logo acima.
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Seção 2: Sobre a Balaio de Pão

• Mesmo sabendo que a unidade 1 da Balaio de Pão (Rua João  Ângelo Cordeiro, 615) 
é a mais movimentada pelo público em geral da empresa, devido a pesquisa ser feita 
na unidade 3, esta unidade aparece no questionário como a mais frequentada da 
empresa pelos clientes desta loja (75,6% dos entrevistados), mas mesmo assim, 
as outras unidades ainda aparecem entre as frequentadas por este público, 
mostrando que as pessoas não se restringem a uma única unidade. 

• A maioria dos clientes conheceu a Balaio de Pão por ficar no caminho de casa ou 
do trabalho (68,9%) e outra parte conheceu através dos amigos ou familiares 
(31,1%). Na pesquisa, ninguém diz ter conhecido a empresa através de ferramentas 
da Internet, seja pelas redes sociais, iFood ou pesquisando no Google.
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• As pessoas também dizem escolher consumir na Balaio principalmente pela 
proximidade de casa ou do trabalho (77,8%), seguido da qualidade dos produtos 
oferecidos (75,6%) e do atendimento prestado (24,4%).

• A maioria dos clientes frequentam a padaria 4 ou mais vezes por semana 
(48,9%), seguidos dos que vão de 2 a 3 vezes por semana (31,1%). O que mostra que 
a maioria do público está sempre consumindo e também aponta para uma fidelização.

• Na unidade 3, a grande maioria dos clientes vai até a padaria de carro (84,4%), 
seguido dos que vão a pé (11,1%).
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• A maioria das pessoas responderam que iriam frequentar mais as padarias se elas 
oferecerem preços mais competitivos (42,2%), seguido de um aumento na 
diversidade dos produtos (33,3%), também se houvesse promoções de produtos 
específicos (15,7%) e a venda de produtos personalizados em datas festivas (15,7%).

• Pensando numa futura ampliação da unidade 3 e na instalação de um serviço de 
buffet para o almoço nesta loja, perguntamos onde os clientes costumam almoçar. A 
maioria respondeu que almoça em casa (60%), seguido dos que almoçam em 
restaurantes da região (24,4%) e dos que levam marmita para o trabalho (17,8%).



• A maioria dos clientes também pede comida via delivery, algo que atualmente é 
pouco utilizado pela empresa. As ferramentas mais usadas para isso são o iFood 
(68,9%), Uber Eats (28,9%) e Whatsapp das empresas (11,1%).
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• A maioria disse que gostaria que a unidade 3 também servisse almoço (66,7%).

• A maioria também gostaria de um serviço de buffet de café durante a tarde (60%).
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• Também fizemos perguntas sobre a avaliação dos clientes referente ao atendimento 
da empresa, qualidade dos produtos e higiene do local.  Em uma escala de 1 a 5 os 
clientes puderam avaliar esses fatores. Todos eles tiveram uma boa pontuação no 
geral, mas apesar de uma boa nota, o atendimento teve alguns apontamentos pela 
demora e filas nos horários de alto movimento.
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• Ao pedir dicas de como melhorar a experiência dos clientes, tivemos algumas 
solicitações, como: a maioria das pessoas que frequentam a unidade 3 apontaram a 
falta de vagas de estacionamento como um problema; alguns clientes gostariam que 
os produtos tivessem valores mais acessíveis; outros gostariam de mais diversidade 
no cardápio. Também tiveram algumas sugestões e apontamentos sobre o 
atendimento, como: poderia ser disponibilizado um QRcode para pagamento via Pix 
no caixa; demora na fila do caixa; demora na preparação de alguns lanches; falta 
de um buffet de café, etc.

Seção 3: Comunicação com os clientes

• A maioria dos clientes que entrevistamos na loja não seguem a Balaio de Pão nas 
redes sociais (84,8%). A marca se mostra forte mesmo sem ser tão presente no digital.
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• Apesar de não estar muito presente no digital, esta é uma grande oportunidade que 
a empresa poderia aproveitar, visto que a maioria do público da loja está nas redes 
sociais para acompanhar as notícias (54,3%). O segundo meio mais utilizado pelo 
público para isso é a televisão (28,3%), seguido do boca a boca (23,9%), jornais 
impressos e/ou digitais (21,7%) e rádio (21,7%).

• Perguntamos também as estações de rádio que os clientes da Balio mais escutam, 
nesta questão tivemos 40 respostas, entre elas, estão:

- 98,9 FM (10 menções) 
- Jovem Pan (8 menções)
- Ouro verde (7 menções)
- Transamérica (5 menções)
- Não ouvem rádio (7 menções)

Além dessas, outras estações também foram citadas, porém com menos menções.

• A grande maioria dos clientes não ouve as rádios locais de São José (87%).
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• A maioria do público disse que a mídia Out of Home que chama sua atenção são 
os painéis eletrônicos (58,7%), seguido dos Outdoors (50%), e mobiliários urbanos 
(34,8%).

• A maioria das pessoas também falaram que aceitam panfletos na rua (45,7%), 
seguido do que disseram aceitar somente de vez em quando (39,1%). Entre os que 
não aceitam (15,2%), muitos disseram que pararam de pegar panfletos devido a 
pandemia de covid-19.
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Dores e 
oportunidades
Através da experiência em loja e também da 
pesquisa com os clientes da Balaio, surgiram 
alguns levantamentos para possíveis mudanças 
e melhorias do PDV: 

1. Pensando na padronização e criação de 
identidade para os três pontos físicos e um 
ambiente que acolha todos os clientes, a 
agência aconselha uma parceria com alguma 
empresa de design de interiores e decoração 
para reestruturação na parte interna (mesas, 
cadeiras, banquetas, iluminação, painéis etc) 
para que desta forma, todas as unidades sigam 
a mesma estrutura física e padronização dentro 
do PDV. A reestruturação também poderá 
ocorrer na parte de fora do PDV, com toldo, 
fachada e totem usufruindo com a nova 
identidade criada. 

2. Um ponto muito questionado pelos clientes 
é a falta de estacionamento na loja 3. Visto que 
84% dos clientes utilizam o carro para se 
locomover até a panificadora, recomenda-se a 
parceria ou convênio com algum 
estacionamento local para uma melhor 
experiência e conforto do público atendido. 
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3. Ainda sobre a loja 3, a questão que o nosso cliente gostaria de saber para um 
futuro projeto de ampliação e reforma da loja foi respondida: nota-se o pedido do 
público para a adição de um serviço de buffet, onde mais de 65% dos entrevistados 
gostariam que a unidade também ofertasse almoço (serviço de buffet está disponível 
apenas na loja 1). Além do buffet por kilo, outros serviços de buffet também foram 
requisitados pelo público: 60% dos clientes gostariam de buffet de café durante o 
período da tarde e o buffet de sopa também foi comentado. A ampliação deste 
serviço também vê o buffet de sorvetes como uma oportunidade, visto que, 30% dos 
entrevistados disseram comprar ou querem a venda deste produto nos pontos 
físicos.  

Além da adição dos serviços de buffet, o público também demanda de uma maior 
opção no cardápio da panificadora: 32% das respostas dizem possivelmente 
frequentar mais vezes a padaria a partir do aumento da diversidade de produtos; 14% 
gostaria de produtos personalizados para datas festivas. Entre os pedidos estão: 
sopas, omeletes, maior variedade de lanches, frutas e café gourmet. 

4. Com mais detalhes no decorrer do trabalho, as restrições devido o COVID-19 
prejudicaram o setor de panificação, atingindo também a rede Balaio de Pão. A alta 
nos preços faz com que essa seja uma das maiores dores dos clientes: 44% dos 
clientes dizem que preços mais competitivos o fariam frequentar mais vezes a 
panificadora. Como oportunidade, a agência indica a possibilidade de uma maior 
quantia de promoções/festivais durante o mês e em datas sazonais, além de uma 
gôndola específica para produtos de panificação em promoção.
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Persona

Lúcia tem um filho de 8 anos de idade e 
está casada há 12 anos com seu esposo, 
onde juntos moram no bairro Jardim 
Aristocrata. Ela trabalha no centro de 
São José dos Pinhais no setor 
administrativo de uma empresa local. 
Foi no trajeto entre casa e trabalho, o 
qual Lúcia percorre de carro 
diariamente, que ela conheceu a padaria 
Balaio de Pão, e atualmente frequenta 
as lojas 4 vezes por semana. Além da 
proximidade de casa e trabalho, outra 
questão que fez com que Lúcia opte por 
comprar na Balaio é a qualidade dos 
produtos ofertados. Ela frequenta duas 
unidades da pararia: a unidade 1, 
próxima ao seu local de trabalho no 
centro, onde ela almoça no buffet por 
quilo todos os dias da semana, e 
também a unidade 3, onde no final do 
expediente ela sempre passa para levar 
pães, tortas e outros produtos para 
tomar um café da tarde com a família 
em casa. 

As poucas vagas de estacionamento da 
unidade 3 são um problema para Lúcia, 
visto que o alto movimento de clientes 
no horário de final de tarde, faz com que 
ela encontre dificuldades para 
estacionar o carro perto da padaria.

Lúcia, cliente da empresa há anos,  
sempre teve uma boa relação com a 
padaria. Porém a alta dos preços se 
tornou um incômodo, o que foi 
agravado com a pandemia. Como 
diferencial, ela gostaria de mais 
promoções e aumento na diversidade 
de produtos vendidos. 

Para acompanhar as notícias, as redes 
sociais  são o principal meio de 
comunicação de Lúcia, seguida de 
televisão, boca a boca com amigos e 
família, além de jornais. As rádios 
também não ficam por fora, no caminho 
de casa ao trabalho, Lúcia sempre 
acompanha suas rádios favoritas (98 fm, 
transamérica e Ouro Verde). Em seu 
trajeto pelas ruas da cidade o que mais 
chama a atenção de Lúcia são os 
outdoors e os painéis digitais, mas o 
panfleto informativo também não fica 
de lado, Lúcia os aceita na maioria das 
vezes.

Lúcia, 38 anos, 
profissional da área de administração.
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Demografia de 
São José dos Pinhais
Na praça principal, São José dos Pinhais, onde as lojas estão localizadas, os dados 
demográficos do IBGE mostram que a cidade possui uma população estimada de 
329.058 habitantes (2020) e o salário médio mensal, da população que trabalhava 
formalmente em 2019, era de 3,3 salários mínimos. 

A maior parte da população do município se encontra na faixa etária produtiva, ou 
seja, dos 25 aos 59 anos de idade, como mostrado no gráfico a seguir:

A maioria dessa população é formada por mulheres (50,6%) e a população 
masculina representa 49,4%.

Diante disso, relatamos que a Balaio de Pão se situa em locais mais desenvolvidos da 
cidade. Duas unidades no bairro Centro e uma unidade no bairro Boneca do Iguaçu.
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Público-alvo e 
hábitos de consumo
Segundo o blog AB Mauri, empresa que faz parte do grupo ABF Associated British 
Foods - quarto maior produtor de alimentos da Europa -, em 2021, o hábito de 
comprar pão francês é praticado por 62% da população brasileira. A faixa 
predominante da idade da clientela é entre 36 e 50 anos. O consumo médio de 
pão é o reflexo de quantas pessoas moram na residência. Contudo, a média de 
consumo é de um pão por dia, em 40% das famílias, seguidas de dois pães por dia 
(17%) e três a quatro pães por dia (16%).

Ainda na mesma pesquisa, 85% dos clientes revelam preferência por pães frescos 
- principalmente a faixa etária de 36 a 65 anos. Apenas 8% optam pela compra de 
pão fatiado. No modo de preparo do pão fresco, 56% prefere com alto grau de 
hidratação; 30% hidratação média; 11% baixa hidratação. Além da forma de 
hidratação, o tamanho também influencia na escolha. 75% preferem pães médios; 
18% pães grandes; e 9% pães pequenos. O destaque também fica para a massa. A 
maioria da população opta por pães com a massa madre (fermento natural) e outros 
com pães feitos por sementes e ingredientes naturais. 

Em uma pesquisa realizada, em 2017, pelo Sebrae Bahia¹, revela pontos importantes 
sobre os clientes da indústria da panificação. Entre todas as empresas pesquisadas, 
90% delas possuem as pessoas físicas como os principais clientes - apenas 10% 
vendem para outras empresas. Ainda sobre clientes, as empresas entrevistadas nos 
revelam o grau de fidelidade da clientela:

¹ A pesquisa serve apenas de referência para conhecermos o perfil do 
cliente da carteira de clientes. Como o Brasil é um país vasto de cultura em 
diferentes estados, poderá haver uma variação entre as porcentagens.  
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Na mesma pesquisa, porém agora com dados da Associação Brasileira de Panificação 
e Confeitaria (ABIP), revela as principais motivações para os clientes comprarem 
em padarias. Sendo a localização da loja, um dos motivos de maior predominância. 
Em sequência condições de higiene/limpeza; atendimento; e qualidade dos produtos.

Já entre os principais canais de vendas o varejo fica em primeiro lugar com 76%, onde 
vendem para o público localizado na mesma cidade/bairro pelo qual as lojas estão 
inseridas.
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Mercado e 
tendências
Segundo os indicadores de 2020 da ABIP - Associação Brasileira da Indústria de 
Panificação e Confeitaria, o setor de panificação no Brasil tem se fortalecido nos 
últimos anos e até o início 2020 seguia numa tendência de alta. A implementação de 
novas tecnologias e a maior busca por qualificação dos profissionais da área são 
apenas alguns dos fatores que explicam esse crescimento. 

Com a chegada da pandemia causada pelo Covid-19, o setor de panificação não ficou 
ileso em meio à crise. Porém, neste setor, os efeitos das restrições sofridas não foram 
tão devastadores ao levar em conta o faturamento total, que em 2019 era de R$95,08 
bilhões e, em 2020, caiu para 91,94 bilhões. Ainda segundo a ABIP, espera-se que em 
2021 o setor volte a registrar crescimento (até o momento não foram divulgados os 
dados deste ano).

Fonte: Indicadores da Panificação e Confeitaria Brasileira 2020
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O levantamento também apontou uma diminuição de venda dos produtos de 
fabricação própria (-10,49%), já os produtos revendidos pelas panificadoras subiram 
as vendas (+23,21%). Outro fato interessante é que mesmo com a diminuição do fluxo 
de (-15,36%), o ticket médio subiu (+14,25%), antes essa diferença era menos 
distanciada. 

Segundo o relatório, a diminuição de circulação de pessoas durante a pandemia fez 
com que o fluxo de clientes baixasse, mas a procura por produtos mais elaborados e 
diversificados, como: bolos, pães, frutas, bebidas, etc. cresceram, assim, fez com que 
o valor médio das compras também subissem.  

O mais tradicional produto encontrado nas panificadoras, o pão francês, também 
sofreu uma queda nas vendas (-3,40%), porém, o faturamento do produto subiu 
(+1,13%), devido ao aumento em sua média de preço (+4,69%). O pão francês 
continua sendo o principal produto de panificação mesmo com o atual e diversificado 
mix de produtos e serviços das panificadoras e confeitarias. 

Até 2018 seu consumo estava em queda, entre 2018 a 2020, aos poucos estava 
voltando a crescer. O aumento no valor do pão e dos outros produtos, em partes é 
afetado pelo aumento do custo de sua principal matéria prima, a farinha de trigo.

O gráfico abaixo faz um breve resumo de alguns dados importantes sobre o ano de 
2020 no setor de panificação e confeitaria.

Fonte: Indicadores da Panificação e Confeitaria Brasileira 2020
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Concorrentes
Optamos por classificar como 
concorrentes diretos, panificadoras que 
possuem sua localidade mais próxima a 
cada unidade da Balaio de Pão. Esse 
critério foi decidido com base na 
pesquisa realizada pela Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e 
Confeitaria (ABIP), a qual apontava que a 
preferência das pessoas para comprar 
nas padarias é pela proximidade das 
suas casas. Entre elas colocamos a 
Panificadora Big Pão, a qual é citada no 
dossiê dado pelo cliente como a 
principal concorrente deles. 

Diretos:
Concorrente da Loja 1.

Empório dos Pães Fioka 
(Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2460 - Silveira da 
Motta, São José dos Pinhais -  PR)

Produto: Panificação, confeitaria e almoço no local.
Praça: Centro de São José dos Pinhais; iFood
Preço: Pão francês R$ 12,90/kg
Promoção: Não foi encontrado comunicação digital

A concorrente mais próxima da Loja 1, fica localizada no bairro São Pedro, que ainda 
corresponde a região do centro de São José dos Pinhais. Seus principais produtos são 
os de panificação e confeitaria. Assim como nosso cliente, eles também servem 
almoço no local. A empresa tem presença digital no iFood, aparentemente não há 
investimentos na comunicação digital.
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Concorrente da Loja 3.
Panificadora Fibra Mix 
(Rua Dona Izabel A Redentora, 742 - Silveira da Motta, 
São José dos Pinhais - PR)

Produto: Panificação e confeitaria em geral.
Preço: Pão francês R$ 11,00 kg (valor correspondente 
ao dia 14/09)
Praça: Centro de São José dos Pinhais
Promoção: Facebook - última publicação em fevereiro 
de 2021; Instagram

A empresa é localizada na mesma rua e há apenas alguns metros da loja 1 da Balaio 
de Pão, no bairro Silveira Motta, em São José dos Pinhais. Fica muito próximo ao 
centro da cidade e também a um dos acessos ao bairro Jardim Aristocrata. Seus 
principais produtos são os de panificação, confeitaria e café. O preço do quilo do pão 
francês é R$11,00 (valor consultado no dia 14/09), sendo mais barato comparado ao 
nosso cliente. Sua comunicação acontece através do Facebook e Instagram, mas não 
são tão presentes, já que a última publicação foi em fevereiro de 2021.  

Super Muffato 
(R. Quinze de Novembro, nº 2401 - Centro)

Produto: A panificadora do Super Muffato também 
oferece produtos de panificação e confeitaria em 
geral.
Praça: Centro de São José, aplicativo para celular e 
site próprio para delivery.
Preço: Pão francês R$9,98/kg.

Promoção: Por ser uma grande empresa, o supermercado é o concorrente com a 
comunicação mais estruturada, porém é algo que não se restringe apenas ao seu 
setor de panificação. A empresa faz o uso de diversas ferramentas em sua promoção, 
como: anúncios na rede de pesquisa do Google, redes sociais com contas verificadas 
e milhares de seguidores no Instagram e Facebook. Além de diversos outros meios, 
como propaganda em TV aberta, flyers, etc.

O supermercado tem uma panificadora própria e fica localizado a 2 quadras da 
principal loja da Balaio. O fato do mercado possuir uma panificadora vinculada pode 
ser um diferencial positivo da empresa. Possibilitando com que muitas pessoas no 
momento de realizar suas comprar também acabem levando produtos de panificação 
para casa.
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Big Pão
(R. Alm. Alexandrino, 2301 - Afonso Pena, São José dos 
Pinhais)

Produto: Panificação e confeitaria em geral.
Preço: Pão francês R$ 13,90 kg (valor consultado no 
dia 14/09)
Praça: Bairro Boneca do Iguaçu/ Afonso Pena, São 
José dos Pinhais.
Promoção: Facebook

A Panificadora Big Pão, apontada pelo cliente como a principal concorrente, fica 
localizada no bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Já estão há 37 anos no 
mercado. Seus principais produtos são de panificação e confeitaria, também servem 
café colonial no local. O quilo do pão francês está custando R$13,90 (valor 
correspondente ao dia 14/09), sendo um pouco mais caro que o do nosso cliente. Seu 
principal canal de comunicação é o Facebook, o qual eles não estão se movimentando 
tanto, porém, durante o ano de 2020, até em decorrência da pandemia, as postagens 
eram bem mais frequentes. Outra presença digital deles é no iFood, também 
aparecem como umas das principais padarias de São José dos Pinhais, no portal 
Tripadvisor, com uma ótima avaliação. 

Concorrentes da Loja 5.

Panificadora Alvorada 
(Rua Ten. Luís de Oliveira Quadros, 923 - Boneca do 
Iguaçu, São José dos Pinhais - PR)

Produto: Panificação e confeitaria em geral.
Preço: Pão Francês R$0,50 / unidade (valor 
consultado no dia 15/09)
Praça: Bairro Boneca do Iguaçu, São José dos Pinhais.
Promoção: 

Localizada a 3 quadras da Loja 5, a Panificadora Alvorada está há mais de 10 anos no 
mesmo ponto, com algumas alterações de proprietário. Seus principais produtos 
também são panificação, confeitaria e café. O preço do pão francês é definido por 
unidade, sendo R$0,50 centavos, o que deixa o produto um pouco mais barato do 
que o dos seus concorrentes (valor consultado no dia 15/09/21). A loja não possui 
redes sociais, mas é encontrada no Google Search e no Foursquare, além de algumas 
outras páginas como a Guia Mais. O único meio de comunicação encontrado foi o 
telefone para contato. 
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Análise FOFA 
(SWOT)
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O T

Tradição e presença. 
A rede de padarias está há 
quase 30 anos em São José 

dos Pinhais, tornando-se uma 
referência no cenário local, 

com 5 lojas na cidade. O 
nome da rede é muito forte 

na região. 

Comunicação. 
A empresa não faz nenhum 
investimento em mídia on e 
off. O que pode ser tido como 
força pela sua tradição e 
nome, perde a oportunidade 
de atingir mais clientes. 

Serviço de Buffet. 
Como apresentado na 

pesquisa com os clientes da 
padaria, 66% dos 

entrevistados gostariam 
desse serviço disponível na 

loja três. O mesmo público, de 
66%, também apresenta 

interesse no buffet de café 
durante o período da tarde.

COVID-19. 
Devido a pandemia causada 
pelo COVID-19, a empresa teve 
uma grande queda no 
faturamento, visto que o 
consumo no local é responsável 
pela maior parte do lucro da 
empresa. O aumento do preço 
também é notado pelos 
consumidores, já que em 
nossas pesquisas 42% dos 
entrevistados apontaram a 
necessidade de preços mais 
competitivos dentro da padaria.
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Objetivo de 
marketing

Em outubro de 2021, a média de 
circulação de clientes nas unidades 
1,3 e 5, foi de 25.305,17 pessoas, 
divididos em:

• 13.564 na loja 1;
• 7.690,87 na loja 3;
• 4.050,3 na loja 5.

Com esta campanha, queremos 
levar mais pessoas para as lojas da 
Balaio de Pão. Ao final de março de 
2022, mês de término da campanha, 
pretendemos aumentar o fluxo de 
clientes mensal da empresa em 
cerca de 35%, cerca de 8.856,80 
pessoas a mais para as lojas, 
totalizando um público de 
34.161,97 clientes mensais. Ao 
levar em consideração o ticket 
médio de R$20,68 que a empresa 
tem atualmente, um aumento de 
35% no fluxo de clientes significa 
um valor aproximado de 
R$183.158,62 a mais no 
faturamento da empresa. Valor 2,6 
vezes maior do que o investimento 
para esta campanha.
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Desenho 
estratégico
Após analisar e conhecer o público da Balaio de Pão e as tendências do mercado de 
panificação, definimos uma linha estratégica de como pretendermos atingir nosso 
público e como a comunicação deve funcionar.

Por que estamos anunciando?
Como observamos nas análises, a empresa não faz nenhum tipo de investimento em 
comunicação off e seu enxoval de mídia digital, composto pelas redes sociais 
Instagram e Facebook, não transparece a qualidade dos produtos e serviços 
prestados. 

A campanha tem como objetivo conectar a marca ao consumidor através da 
comunicação e espera-se com isso crescer a percepção de marca da Panificadora 
Balaio de Pão e firmando a empresa cada vez mais como líder de mercado e 
referência em panificação e confeitaria, na cidade de São José dos Pinhais, através da 
prospecção de novos clientes e fidelização dos mesmos.

Como a campanha irá funcionar:
Para revolucionarmos a comunicação da marca, iremos contar com um período de 81 
dias de campanha (10 de janeiro - 31 de março), divididos em 3 fases e com uma 
verba de R$70.000, com um foco diferente para cada fase.

Fase 1 Fase 2 Fase 3

3 semanas 
10 a 30 de janeiro

4 semanas
31 de janeiro a 27 de fevereiro

5 semanas
28 de fevereiro a 31 de 

março 

Foco: rebranding Foco: lançamento Foco: sustentação

Com isso, também criaremos estratégias que aumentem o ticket médio e o fluxo de 
clientes nas lojas físicas, além do tráfego para o site e redes sociais da marca. 
Finalizando a campanha, iremos criar estratégias especializadas para fidelizar o novo 
público conquistado. 
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Conceito 
criativo
A Balaio de Pão é um ícone de São José 
dos Pinhais. Estando há mais de 27 anos 
no mercado e contando com 5 lojas na 
cidade, não há nenhuma outra rede de 
panificadoras que esteja tão presente na 
região quanto o nosso cliente. A 
empresa tem como missão, 
proporcionar momentos memoráveis 
aos seus clientes servindo refeições de 
qualidade e variedade com excelência 
em atendimento. Como toda boa 
padaria deve ser, a Balaio é aquele lugar 
aconchegante que você dá uma 
paradinha antes de ir ao trabalho, para 
comer um misto quente e tomar aquele 
famoso “pingado” para acompanhar, ou 
no final do expediente para levar alguns 
pãezinhos de queijo para casa. 

Esses pequenos hábitos e costumes são 
o que podemos chamar de tradição: é o 
que a marca carrega em sua essência. 
Tudo isso, a empresa sempre fez com 
muita paixão e dedicação, entregando 
muita qualidade aos clientes. Mas, 
apesar de tudo, a empresa não pode 
ficar acomodada. Com tantos recursos 
que existem para  estreitar ainda mais a 
relação com o cliente hoje em dia, não 
aproveitá-los é um desperdício. 
Atualmente, a empresa não faz o 
investimento e esforço necessário para 
que isso aconteça, já que nos canais de 
comunicação que fazem uso, não 
entregam os seus valores, mantendo 
uma falta de identidade e uma 
comunicação que não demonstra a 
qualidade presente nas lojas. 

Pensando nisso, buscando uma 
renovação na comunicação da empresa. 
Iremos trabalhar um rebranding da 
marca através de uma nova logo e 
identidade visual que irá abranger todos 
os pontos de contato do cliente com a 
empresa, desde o post do instagram até 
a fachada da loja. Tudo isso sem deixar 
de lado a tradição que foi construída ao 
longo de anos, afinal, isso não é algo 
que se compre. Desta forma,  a 
assinatura escolhida “Um novo visual. A 
tradição de sempre” faz referência a 
mudança no visual da marca que, 
mesmo assim, continua sendo a boa e 
velha Balaio de Pão que já está presente 
na rotina e no café da manhã dos 
moradores de São José dos Pinhais há 
27 anos. 

O tom de voz durante a campanha será 
convidativo que, em uma linguagem 
popular, explore a utilização de textos 
curtos, dinâmicos e imagens que 
atraiam o público mediante ao 
encantamento pela beleza dos produtos 
de panificação e confeitaria. A conversa 
com o público será de forma 
ligeiramente descontraída e acolhedora, 
abordando jargões como “pingado”, 
“média”, "chineque" etc., contudo, ao 
mesmo tempo, também passe 
credibilidade e confiança pelos produtos 
e serviços oferecidos.
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Nova logo
Logo antiga:

Logo nova:

A nova logo, foi pensada para ser mais minimalista e moderna, mas sem fugir muito 
do seu antigo e tradicional visual.
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Trigo: 

É um elemento de repetição já usado na antiga 
logo, agora mantida na nova, só que de uma 
forma moderna e desenhada. O trigo representa o 
principal ingrediente na panificação, 
principalmente do pão, carro-chefe de toda 
padaria. Ele, no arco superior, contribui para a 
formação de um círculo, igual havia na logo antiga.

BP: 

As iniciais da Balaio de Pão igual da antiga logo 
foram mantidas. A escolha de manter uma fonte 
cursiva, pelo fato que essas tipologias são usados 
muito em estabelecimentos e produtos no ramo 
alimentício. Além de lembrar a velha logo da 
Balaio. A fonte escolhida foi a Punch Limit. 

Arco Inferior: 

O nome por extenso é outro elemento mantido, 
só que agora ele vem com uma letra cursiva 
também. Este é outro elemento que contribui 
remetendo ao velho círculo da logo antiga. A 
fonte usada foi a Punch Limit, mesma usada nas 
iniciais. A Elipse entre o nome e a data, ele serve 
para separar as informações. O ano de 1994 
completando o arco inferior é um elemento novo, 
ele remete ao ano de fundação da Balaio de Pão. 
A tipologia serifada foi escolhida para lembrar a 
tradição ao mostrar a data de sua fundação. O 
nome da fonte usada é Playfair Display, em bold.

CMYK: C 19% M 41% Y 96% K 0%
RGB: R 222 G 164 B 1
Cor web: #dea401

CMYK: C 69% M 83% Y 96% K 55%
RGB: R 61 G 37 B 1
Cor web: #3d2501

CMYK: C 85% M 64% Y 100% K 37%
RGB: R 41 G 68 B 7
Cor web: #294407
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Estratégias

PRIMEIRA FASE - REBRANDING 
(10/01/22 a 30/01/22)

A primeira fase de nossa campanha irá 
pôr em ordem a comunicação da 
padaria, a partir do desfrutamento das 
melhores ferramentas com foco maior 
na comunicação interna e PDV. 

Com a duração de 3 semanas, esta 
fase será responsável pela criação da 
nova identidade visual da Balaio de 
Pão e será um pré-lançamento da 
campanha. Queremos colocar em 
prática o novo conceito criativo dentro 
das lojas da Balaio de Pao. Para isso, 
será criado um novo logo, que respeite 
a tradição, mas que esteja alinhado à 
modernidade, junto com a criação de 
uma nova identidade visual, com o 
propósito de alinhar a criação das 
peças ao conceito criativo da marca.



No on:

• Site institucional:
Nesta fase, na parte on-line, iremos 
iniciar com o desenvolvimento de um 
novo site institucional que começará a 
funcionar na segunda etapa da 
campanha (31/01/22). O site vai 
apresentar quem é a marca (história, 
missão, visão e valores), menu (opções 
disponíveis em panificação, confeitaria e 
buffet do dia), encomendas 
(direcionando o cliente ao WhatsApp e 
iFood da empresa), mapa de localização 
das lojas físicas anexado ao Google 
Maps, e os canais de contato (Whatsapp, 
e-mail, telefone fixo e redes sociais).  

• Redes sociais:
Tanto o Instagram quanto o Facebook 
irão seguir a nova linha de criação 
desenvolvida. No Instagram da empresa, 
faremos o uso dos stories para divulgar 
o menu do dia disponível no buffet. A 
ferramenta também servirá para 
interagir com o público repostando os 
stories com marcações da conta da 
Balaio. Para as publicações do feed. 
Durante a primeira fase, iremos seguir 
com duas linhas de posts: a primeira 
servirá para incitar a curiosidade do 
público sobre o que está por vir, com 
publicações demonstrando uma 
pequena amostra dos “bastidores” da 
empresa, dando pistas sobre a nova 
logo, uniformes, PVD e mostrar que 
estamos nos preparos para receber o 
público em nossas lojas. Já a segunda 
linha irá explorar o lado visual da 
panificação e confeitaria, através da foto 
de pães, bolos e derivados. 
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Nesta etapa, também faremos o 
impulsionamento de uma publicação no 
feed Stories do Instagram e Facebook 
que irá convidar o público a ficar de olho 
nas novidades que estão por vir (maior 
detalhamento sobre os posts 
impulsionados no capítulo das táticas de 
mídia - Pág 91).

O facebook, além de repostar as duas 
linhas já definidas para o feed do 
Instagram, também terá uma terceira 
linha de publicações, agora, utilizando 
as reações disponíveis na plataforma 
como forma de se engajar com o 
público.

Nas duas redes sociais, durante toda a 
campanha iremos manter uma média 
de 3 posts por semana, com o feed 
sendo atualizado nas segundas, quartas 
e sextas feiras.

• iFood:
Finalizando a parte off da primeira fase, 
a empresa irá manter o Plano Entrega 
do iFood, plano pelo qual a entrega dos 
produtos é feita por entregadores 
parceiros do iFood.



No off: 

• Rebranding e PDV:
O rebranding na parte off da empresa 
será todo focado no PDV da marca. 
Nesta etapa, iremos desenvolver a nova 
identidade e definir uma padronização 
nas três lojas (1, 3 e 5) e também iremos 
recomendar que a outra sociedade da 
empresa também aplique as mudanças 
nas lojas jas 2 e 4. A Balaio de Pão 
poderá utilizar a nova identidade em 
todos os utensílios personalizados 
como: itens de papelaria, tapetes, 
comandas, guardanapos, embalagens 
para viagem, porta copos, sacolas, 
copos, pires, pratos, canecas, itens de 
papelaria, adesivo, uniformes etc. 

Além dos utensílios de uso próprio da 
padaria, a agência irá criar uma linha de 
produtos personalizados e colecionáveis 
da Balaio disponibilizados para venda na 
terceira fase. Entre os principais itens 
estão: camiseta, boné, copos de café, 
canecas, quadros, etc. 

Como notado nos comentários do 
Instagram da empresa, a não utilização 
de filas/senhas preferências acarretou 
na reclamação de alguns clientes. Além 
disso, como apontamos anteriormente, 
também existe o problema da falta de 
instrução com as duas senhas de 
atendimento. Para sanar esses 
problemas, neste momento, iremos  
adicionar uma senha preferencial para 
facilitar a acessibilidade de pessoas 
idosas, portadoras de deficiência físicas,
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gestantes e outras pessoas que se 
enquadrem no meio, além de um Totem 
auto-explicativo, que vai auxiliar os 
clientes a tirar as dúvidas dos clientes na 
hora de fazer os pedidos.

No PDV da marca, o wi-fi também estará 
disponível para todos os clientes que 
fizerem um check-in na loja no 
Facebook. Para melhorar a experiência 
do público nas lojas, iremos criar a  
“Rádio Balaio”. Para isso, iremos 
contratar o serviço de rádio indoor da 
empresa LinstenPlay e, além disso, terá 
intervalos para divulgação de 
informações da marca.

A acessibilidade do PDV também ficará 
pela adição dos métodos de pagamento 
pix e picpay, através de mini totens com 
QR Code no setor de pagamento.

Para divulgar o buffet por quilo da 
unidade 1, deixaremos uma lousa na 
calçada em frente a loja que vai 
informar o menu do dia. Assim, ao invés 
de usar uma mídia moderna de 
comunicação, optamos por algo mais 
tradicional que reforça as raízes que 
queremos manter na nova identidade 
da loja.

No PDV das três lojas também vamos 
implementar o uso de cartazes durante 
toda a campanha. Eles terão diversas 
funções específicas para cada fase que 
vão conversar com tudo o que está 
acontecendo no momento de cada fase 
da campanha, como o rebranding da 
marca, totens com QR Code para 
pagamento, mensagens institucionais 
da marca, etc. até eventos e promoções 
realizados pela empresa.
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SEGUNDA FASE - SAINDO DO 
FORNO (31/01/22 a 27/02/22)

A segunda fase da campanha concentra o 
maior volume de investimento, pois nela 
temos como objetivo divulgar o 
lançamento da nova cara das lojas físicas 
para o grande público. Com uma duração 
de 4 semanas, neste segundo momento 
de campanha, iremos apresentar a nova 
identidade da marca e convidar o público 
para conhecer as lojas físicas. Tendo em 
vista o aumento no fluxo de clientes nas 
lojas físicas, esta etapa também irá 
desfrutar de sorteios e promoções.



No on:

• Redes sociais:
Neste momento, o principal objetivo das 
redes sociais (Instagram e Facebook) 
será divulgar a nova identidade da 
Balaio ao público e convidá-lo para as 
conhecer as lojas físicas através de posts 
impulsionados. Queremos utilizar os 
recursos disponíveis do Instagram para 
chamar a atenção do público através de 
um apelo visual e posts de engajamento. 
No feed, isso será através da 
demonstração dos produtos das lojas, 
divulgação de sorteios e promoções. 
Também teremos uma linha de posts 
institucionais, que vão buscar 
potencializar a nova identidade da 
marca e reforçar os valores e a tradição 
da empresa.  Nos stories, além de 
manter os conteúdos da primeira etapa, 
como o cardápio diário para o buffet e 
respostas de marcações, iremos criar 
templates e enquetes sobre a Balaio e o 
universo de panificação e confeitaria. 

O Facebook irá trabalhar com a mesma 
linha de campanha apresentada no 
Instagram. Mas também, irá aproveitar 
as ferramentas da sua própria rede 
(reações) para engajar o público com 
enquetes e posts diversos. 

• Google Ads:
No Google Ads faremos uma otimização 
da ferramenta de pesquisa através da 
compra de palavras-chave relacionadas 
à busca por padarias e confeitarias em 
São José dos Pinhais, com o objetivo de 
colocar a Balaio de Pão nas primeiras 
posições das pesquisas sobre o assunto 
e gerar cliques que direcionam ao site 
da empresa.
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• Site e Clube Balaio:
O site, além de colocar o conteúdo 
construído na primeira fase, no segundo 
momento será atualizado na 
estruturação de novas campanhas, 
sorteios e promoções (melhor 
detalhados logo abaixo, nas ferramentas 
Off). O site também irá ganhar um aba 
para o cadastro do Clube Balaio. Com o 
objetivo de fidelizar os antigos e novos 
clientes da marca, será desenvolvido um 
clube de clientes: o Clube Balaio. Com 
cadastro no site da empresa, o 
participante do Clube Balaio terá 
vantagens como sorteios, acesso ao wifi 
do PDV, promoções e recompensas. 
Para fazer o cadastro no clube, o cliente 
deverá utilizar um email válido e 
número de celular. Recomenda-se que o 
funcionário do caixa pergunte ao cliente 
se ele faz parte do Clube Balaio antes de 
fechar cada compra, pois cada compra 
cadastrada irá gerar recompensas 
especiais. O Clube Balaio será gerido 
pela empresa Donuz. Em uma plano 
anual a partir de parcelas de R$290, o 
sistema poderá ser integrado aos 
clientes cadastrados diretamente no site 
da Balaio. O programa de fidelidade da 
Donuz conta com diversas vantagens 
como pontos para resgate de prêmios 
ou cashback, monitoramento dos 
clientes, segmentação, relatórios e 
comunicação personalizada (SMS, 
E-mail, mobile push e Whatsapp) tudo 
através de processos automatizados 
pelos próprios especialistas e 
representantes Donuz. Ao concluir o 
cadastro no site, o cliente terá duas 
opções de email marketing: a primeira 
será receber informação, sorteios e 
promoções. 
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E a segunda será institucional com 
conteúdo como receitas, tutoriais, 
curiosidades, histórias, etc. 

As duas linhas de criação do Clube 
Balaio serão atualizadas de forma 
semanal, às segundas-feiras, por email 
marketing, salvo exceções de datas e 
promoções sazonais.

No off:

• OOH:
Para lançar atingir um grande público 
nesta etapa de lançamento de 
campanha, iremos utilizar diferentes 
mídias Out of Home: 
Logo nas duas primeiras semanas desta 
etapa (31/01/22 à 13/02/22), seguindo a 
identidade visual usada no KV, os 
mobiliários urbanos serão utilizados 
para apresentar o novo visual e convidar 
o público para conhecer as lojas da 
Balaio.  Com este mesmo objetivo e no 
mesmo período, também serão 
utilizados 4 outdoors em pontos 
estratégicos da cidade, onde há grandes 
fluxos de pedestres e veículos, sendo 3 
deles no Centro e nos bairros mais 
movimentados de São José, e mais 1 
ponto na BR 277, uma das principais 
vias de acesso entre Curitiba e São José 
dos Pinhais. Com essa mesma função, 
também teremos 1 ponto de Top Sight 
na Avenida das Torres, a principal forma 
de acesso a São José para quem vem de 
Curitiba. Além disso, vamos usar 2 
pontos de painéis de LED, sendo 1 na 
Avenida das Torres e o outro próximo 
ao Centro de São José, e para completar 
o enxoval de mídias OOH, também fará 
parte da campanha o uso das mídias em 
placas de rua (que vai acima do nome da 
rua). 

Além de mídias visuais de exterior, 
também iremos utilizar carros de som 
para fazer a divulgação Balaio de Pão 
em bairros próximos às localizações das 
lojas.

 Também iremos fazer uma panfletagem 
de um folder apresentativo e 
promocional da empresa, entregue na 
rua XV de Novembro e nas 
proximidades das 3 lojas físicas. 

• Rádio:
Durante toda a primeira semana desta 
etapa (31/01 a 04/02) faremos inserções 
diárias de anúncios nas estações de 
rádio 98 FM e Ouro Verde FM, cobrindo 
a área de Curitiba e região 
metropolitana.

• Sorteios:
Nesta fase, iniciaremos uma série de 
sorteios que farão com que o público 
participe das ações de engajamento da 
empresa. O primeiro deles será o 
“Sorteio de lançamento”, divulgado 
pelas redes sociais, mas realizado 
presencialmente, fazendo com que 
pessoas que queiram participar tenham 
que se locomover até uma loja e 
consumir os produtos para concorrer. A 
cada R$30 consumido na loja, o cliente 
tem direito a um cupom. Para participar 
basta se cadastrar no Clube Balaio. O 
sorteio terá como prêmio 300 reais em 
produtos para o vencedor de cada loja . 
A divulgação do vencedor será no dia 
11/02/22. 

Ainda nesta fase, mais um sorteio 
acontecerá, desta vez, com foco no 
Instagram. O sorteio para o “Dia Mundial 
do Amor”, comemorada dia 14 de 
fevereiro, será através da participação 
dos seguidores pelo engajamento com 
comentários, curtidas e marcações. *O 
sorteio terá como prêmio uma cesta 
com o valor de 300 reais. O sorteio terá 
uma postagem oficial no dia 08/02, onde 
o público terá que interagir conforme 
descrevemos anteriormente para 
participar, e o vencedor será anunciado 
dia 14/02/22.
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TERCEIRA FASE - SUSTENTAÇÃO
(28/02/22 a 31/03/22)

Prevendo um aumento do fluxo de 
clientes causado pela fase de lançamento 
da campanha, o terceiro momento será 
responsável por manter o bom 
relacionamento com esses clientes 
através de uma estratégia focada na 
fidelização e sustentação desse público. 



54

No on:

• Redes sociais:
Na parte digital, tanto o Instagram 
quanto o Facebook irão manter as 
mesmas linhas de conteúdo da fase 
anterior (feeds semanais e stories 
diários), incluindo também o post 
impulsionado, que ajudará a sustentar o 
novo conceito que a empresa adotou. 
Além de também fazer publicações de 
posts divulgando  o novo ponto para 
venda de produtos e acessórios 
exclusivos da Balaio de pão e o “Festival 
dos pães e bolos”, que serão realizados 
nessa fase.

No off:

• OOH:
Os meios OOH ainda serão utilizados 
nesta etapa da campanha. Eles vão 
ajudar a sustentar durante mais um 
período, o novo conceito e identidade 
criada, fazendo com que o público se 
acostume com a mudança e que novas 
pessoas também conheçam as lojas, 
além de ajudar na divulgação ações 
específicas desta etapa. Para isso, 
diferentes mídias serão utilizadas. 
Vamos manter a mesma estratégia da 
fase anterior e dar continuidade ao uso 
do Top sights e Placas de rua. Também 
vamos usar dois pontos de painel de 
LED, enquanto vai dar continuidade na 
divulgação da nova identidade, o outro 
fará a divulgação do “Festival dos pães e 
bolos” na semana anterior ao evento. Os 
mobiliários urbanos vão retornar na 
primeira bissemana desta fase para 
ajudar a reforçar a mensagem da 
campanha.

Além de mídias visuais de OOH, iremos 
utilizar carros de som para fazer a 
divulgação da Balaio de Pão em bairros 
próximos às lojas. Também iremos fazer 
uma panfletagem na rua XV de 
Novembro e nas proximidades das 3 
lojas para divulgar o “Festival dos pães e 
bolos”.

• Festival dos pães e bolos:
Na última etapa, buscando atingir os 
apontamentos dos clientes da Balaio 
sobre o que faria com que eles 
consumissem mais nas padarias, iremos 
criar o “Festival dos pães e bolos”, que 
será realizado entre os dias de 21/02/22 
a 25/03/22. Com isso queremos levar 
clientes novos para as lojas visando 
atender o objetivo de marketing da 
campanha. Neste festival, iremos sugerir 
a Balaio de Pão oferte uma grande 
variedade de sabores e tipos de pães e 
bolos diferentes a um preço abaixo do 
valor convencional. Como já citado 
anteriormente, a divulgação do festival 
será feita através de panfletagem e 
outros meios OOH, além de posts no 
Instagram, Facebook e Rádio Balaio.

• Lojinha:
Pensando no fiel consumidor da marca, 
este momento de campanha irá contar 
com o lançamento de um espaço dentro 
do PDV da loja 1 para a venda de 
produtos exclusivos da Balaio de Pão. A 
divulgação será através de cartazes nos 
pontos físicos, rádio indoor, redes 
sociais, email marketing e a ênfase na 
promoção será o desconto (10%) que os 
clientes do Clube Balaio possuem nos 
produtos.
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PRIMEIRA FASE - REBRADING -  
(10/01/22 a 30/01/22)
 

- Feed do Instagram

Por que utilizar?
- O Instagram é uma forma de se 

conectar com uma audiência já 
existente, pois vamos conversar com 
os próprios seguidores da página. A 
rede também serve como uma 
vitrine digital, visto que, os 
conteúdos postados serão de apelo 
visual. Além disso, para atrair novos 
clientes para a marca, as 
ferramentas do Instagram 
favorecem métricas claras na 
mensuração de resultados, números 
necessários para próximas 
campanhas online e manter a 
conversa com o público correto. 

Qual é o objetivo?
- Iremos utilizar o Instagram, nesta 

fase, para apresentar ao público as 
mudanças que estão acontecendo 
na empresa. 

Qual é o público?
- O público para esta ferramenta será 

com base nos atuais seguidores do 
Instagram da Balaio de Pão e o perfil 
do público baseado na pesquisa que 
levou a criação da buyer persona da 
campanha.

Qual o período?
- Durante toda a primeira fase - 

10/01/22 a 30/01/22

Como será utilizado?
- Neste momento, as publicações do 

feed do Instagram irão trabalhar 
com duas linhas de criação distintas: 
a primeira será para mostrar a 
reestruturação que está ocorrendo 
no PDV, como uma pequena 
amostra dos "bastidores” da 
empresa, utilizando do conceito de 
estar "preparando a casa” para 
receber os clientes. Vamos mostrar 
fotos das trocas dos utensílios com a 
antiga identidade pelos novos, 
atualização das fachada das lojas,  
etc.  Já a segunda linha irá explorar o 
lado visual da panificação e 
confeitaria, dispondo de fotos de 
pães, bolos e derivados para posts 
de promoção. 

- OBS: o cronograma de postagens 
do Instagram e Facebook estão 
detalhados no capitulo de Táticas 
de Mídia (Pág 91).

Táticas de 
comunicação
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- Feed do Facebook

Por que utilizar?
- A página Facebook segue o mesmo 

princípio do Instagram em criar 
engajamento com o público através 
dos conteúdos criados e atrair mais 
clientes. Além de disponibilizar 
métricas para conhecer o público 
digital da marca, a rede ainda possui 
ferramentas específicas para ajudar 
os clientes como localização da loja, 
check-in,  horário de atendimento e 
faixa de preço. 

Qual o objetivo?
- O objetivo da rede é utilizar as 

mesmas linhas de criação da página 
do Instagram para engajar o público 
sobre as mudanças internas e dos 
serviços prestados.

Qual o público?
- O público alvo para o Facebook 

seguirá os índices demográficos dos 
próprios seguidores da página. 

Qual o período?
- 10/01/22 a 30/01/22

Como será utilizado?
- O feed irá seguir as duas linhas já 

criadas para o feed do Instagram e 
postar na página da marca do 
Facebook.

Post de anúncio para redes sociais
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- Stories do Instagram

Por que utilizar?
- O stories possibilita a criação de 

publicações com o prazo de vida útil 
de 24 horas, ferramenta que se 
encaixa perfeitamente para 
divulgação do menu diário do buffet. 

Qual o objetivo?
- O objetivo desta ferramenta é 

engajar o público através do repost 
de marcações e informar sobre o 
cardápio diário do buffet.

Qual o público?
- O público desta ferramenta serão os 

seguidores que a empresa já possui 
nesta rede social.

Qual o período?
- Durante toda a primeira fase - 

10/01/22 a 30/01/22

Como será utilizado?
- Durante este momento iremos criar 

publicações diárias para informar 
sobre o menu do buffet e re-postar 
as marcações dos nossos 
seguidores. Post de menu diário para Stories
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- PDV

Por que utilizar?
- Como PDV é o destino final da 

grande maioria dos nossos 
consumidores, cabe a ele auxiliar e 
se relacionar com o consumidor, 
para assim, aumentar a percepção 
sobre a marca através de uma 
excelente experiência do 
consumidor em loja.

Qual o objetivo?
- Melhorar a experiência do 

consumidor nas lojas. Queremos 
mostrar nos pequenos detalhes a 
nova identidade da Balaio de Pão.

Qual o público?  
- O público a ser trabalhado serão os 

mesmos clientes que já frequentam 
os pontos físicos.

Qual o período?
- Todas as ações de PDV acontecerão 

durante todo o período de 
campanha - 10/01/22 a 31/03/22 - e 
poderá ser mantido pelo cliente 
após isso.

Como será utilizado?
- Nesta etapa, com a criação da nova 

identidade da Balaio de Pão, a 
agência irá fazer uma recomendação 
para que a empresa aplique a nova 
identidade visual em todos os 
utensílios das lojas, como: itens de 
papelaria, tapetes, comandas, 
guardanapos, embalagens para 
viagem, porta copos, sacolas, copos, 
pires, pratos, canecas, itens de 
papelaria, adesivos, uniformes etc.

Pratos e Pires

Embalagens para viagem

Pacote para viagem

Cartão de visita

Embalagens para viagem

Avental
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Camisa de uniforme

Embalagem para viagem

Canecas/ xícaras

Copo para viagem
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Além disso, também recomendamos 
que a Balaio de Pão firme uma 
parceria ou um contrato com uma 
empresa de decoração de ambiente 
para alinhar a decoração das lojas 
com a nova identidade, a partir da 
revitalização das fachadas (com 
exceção da unidade 5, a mais 
moderna), mesas, cadeiras, 
iluminação, etc.

- Conforme uma necessidade 
constatada na pesquisa, Iremos 
recomendar que a Balaio de Pão 
passe a aceitar pagamento via Pix e 
Pic Pay nos caixas das lojas. Para 
isso, iremos providenciar um 
pequeno totem com QR Code para 
pagamento nos caixas. O valor de 6 
totens é de R$119,40.

- Também iremos implementar 3 
totens informativos nos guichês de 
retirada de senhas, orientando 
sobre como retirar a senha de 
atendimento. Além disso,  iremos 
incluir uma senha preferencial para 
pessoas que necessitem de um 
atendimento prioritário. O valor 
para os 3 totens é de R$680,00.

- Uma lousa para giz ficará em frente 
a loja 1 para anunciar o cardápio 
diário do buffet por quilo. O menu 
será escrito a mão e reforçará a 
ideia de tradicionalidade, podendo 
trabalhar com diferentes técnicas de 
escrita, como por exemplo o 
lettering. O custo da lousa é de 
R$119,90.

Totem PicPay

Totem PIX
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- Rádio Indoor

Por que utilizar?
- Segundo a ListenPlay - serviço de 

rádio indoor, a utilização de rádios 
para ambientes indoor oferece 
benefícios variados para a loja como 
aumento de vendas e proporcionar 
uma melhor experiência aos 
clientes: 35% dos clientes 
permanecem um período maior na 
empresa; 31% retornam ao 
estabelecimento, do qual 21% 
recomendam a conhecidos; e 14% 
dos clientes compram mais¹. 

Qual o objetivo?
- O objetivo da rádio indoor é criar 

um ambiente agradável aos clientes, 
além de divulgar ofertas, produtos e 
serviços da empresa. 

Qual público?
- O público alvo da rádio indoor serão 

os clientes presentes nos pontos 
físicos.

Qual o período?
- Iniciaremos a instalação e uso dessa 

ferramenta durante a primeira fase 
e ela permanecerá mesmo após o 
fim da campanha: 10/01/22 a 
31/11/22. Depois desse prazo cabe 
ao nosso cliente dar ou não 
continuidade.

Como será utilizado?
- Para utilizar a rádio indoor será 

contratado a empresa ListenPlay por 
um período de 10 meses por 
R$349,00.  Além das playlists de

músicas, o plano dá direito a 
anúncios personalizados e de 
ofertas com locução profissional, 
anúncios personalizados com 
locução virtual ilimitados, anúncios 
de ofertas com locução virtual e 
chamadas de automóvel ou 
colaborador. 

- Valor sistema do sistema de som: 
R$1.154,99

- Valor total para esta tática: 
R$3.786,97.

- Cartazes

Como será utilizado?
- Ainda dentro do PDV da empresa, 

iremos trabalhar com cartazes A3 
durante toda a campanha com 
objetivo de informar os 
consumidores do local. No primeiro 
momento, os cartazes serão 
utilizados para informar sobre o 
novo método de pagamento (PIX e 
Picpay), sendo dispostos 1 cartaz 
fixo no caixa de cada loja. 
Ainda no setor de caixa,  o segundo 
momento da campanha irá contar 
um modelo de cartaz para 
apresentar o Clube Balaio e para o 
sorteio de PDV das três lojas. No 
terceiro momento,  o cartaz terá 
como estratégias divulgar o festival 
dos pães e bolos. 

¹Listenx.Como fidelizar clientes no varejo? Confira! Disponível em: 
<https://listenx.com.br/blog/saiba-como-fidelizar-clientes-no-varejo/> 

https://listenx.com.br/blog/saiba-como-fidelizar-clientes-no-varejo/
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- Já no setor da lanchonete de cada panificadora, teremos cartazes com foco no 
conteúdo institucional, promocional e ofertas. A agência fará a criação e 
divulgação dos cartazes, e a Balaio de Pão será responsável por enviar a 
precificação dos produtos, com atualizações diárias ou semanais. 

Para esta tática, serão separados 50 cartazes para distribuição em todas as lojas, 
com opção de aumento de impressões, caso seja necessário. Custo de 50 cartazes 
A3 colorido papel couchê fosco 90g: R$59,99.
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Cartaz de produto PDV 
Tamanho A3
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SEGUNDA FASE - SAINDO DO 
FORNO -  (31/01/22 a 27/02/22)

- Feed do Instagram

Qual é o objetivo?
- No segundo momento da 

campanha, o feed do Instagram tem 
como principal objetivo divulgar as 
novidades da empresa e convidar os 
clientes para irem às lojas físicas. O 
tom de voz será convidativo e irá 
acompanhar o KV da campanha. 

Qual o período?
- Durante toda a segunda fase - 

31/01/22 a 27/02/22

Como será utilizado?
- Iremos utilizar duas linhas de 

criação. Vamos fazer posts 
institucionais sobre a Balaio, 
divulgando as novidades e 
convidando o público a conhecer as 
lojas. Assim como na primeira etapa, 
também iremos manter uma linha 
de criação com posts de exposição 
de produtos explorando o lado 
visual da panificação e confeitaria. 

- Além dessas duas linhas de posts 
padrão, o feed também será 
utilizado para promover os sorteios 
que fazemos durante a segunda 
etapa. O primeiro deles será o post 
sobre o sorteio de lançamento do 
novo novo visual da empresa, na 
primeira semana desta etapa. 

O segundo irá fazer divulgação de 
um sorteio de uma cesta no valor 
300 reais em comemoração ao “Dia 
Mundial do Amor” (14/02). A seguir, 
no tópico sobre sorteios, iremos 
mostrar mais detalhes de como eles 
irão funcionar (Pág 68).

Post convidativo - Instagram e 
Facebook 

legenda: 
São mais de 27 anos de história 
entregando muito amor e dedicação 
em seu dia. Mas a boa e velha Balaio 
de Pão que você conhece está 
diferente.  
Reformulamos a nossa casa para 
atender melhor com a qualidade e 
paixão de sempre. Mais moderna, 
mais você. 

Venha conhecer as novidades. 

#BalaioDePão #PanificadoraBalaio
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- Feed do Facebook

Qual o objetivo?
- O Facebook irá trabalhar com a 

mesma linha do Instagram, tendo 
como objetivo divulgar as novidades 
da empresa e convidar os clientes 
para irem às lojas físicas. 

Qual o período?
- Durante toda a segunda fase - 

31/01/22 a 27/02/22

Como será utilizado?
- Durante essa fase, o Facebook irá 

trabalhar com as mesmas linhas do 
Instagram: Posts institucionais 
divulgando a nova identidade e 
convidando o público. Já a segunda 
linha, irá trabalhar com posts de 
exposição de produtos utilizando as 
ferramentas próprias (como as 
reações e likes) para promover 
enquetes e gerar engajamento.

Post de produto - redes sociais 

Post de produto - rede sociais

- Stories do Instagram

Seguiremos com a mesma tática da 
fase anterior.

Enquete feed do Facebook 
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- Site e Clube Balaio

Qual o objetivo?
- No segundo momento da 

campanha, iremos colocar o site 
institucional da empresa no ar com 
o objetivo de captar leads para o 
Clube Balaio. O site ainda tem como 
objetivo conectar e informar o 
consumidor. 

Qual o período?
- Além de abranger as duas últimas 

fases da campanha, o contrato da 
hospedagem do site vai ser anual, 
de 31/01/2022 a 31/01/2023. Se 
estendendo além do período total 
da campanha. 

Assim como o contrato do site, 
planejamos manter a manutenção 
do Clube Balaio pelo mesmo 
período anual (31/01/2022 a 
31/01/2023), ficando a critério do 
cliente se irá dar continuidade a 
esses contratos futuramente.

Como será utilizado?
- No site,  teremos páginas que 

apresentam a marca (missão, visão e 
valores), menu com as opções de 
produtos e serviços oferecidos, 
endereço e número de contato para 
as lojas físicas, e também canais de 
contato que direcionam as redes 
sociais e whatsapp para pedidos. 
Finalizando, na última semana da 
fase dois, o site terá uma página 
exclusiva falando sobre os 
benefícios de participar do Clube 
Balaio e uma landing page para 
inscrição. 

Layout do site
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- O domínio do site será através do 
UOL Meu Negócio com o valor anual 
de R$59,00. O endereço é 
www.balaiodepao.com 

- O valor mensal serviço de clube de 
clientes da Donuz, para o Clube 
Balaio é de R$290,00 mensais, por 
um ano o valor total é de 
R$3.480,00.

- Email marketing

Por que utilizar?
- Conversar com a clientela através do 

email marketing é uma 
oportunidade de estreitar a relação 
com clientes e demonstrar as 
vantagens de ser um cliente fiel.

Qual o objetivo?
- O objetivo desta ferramenta é 

informar os clientes sobre possíveis 
promoções e sorteios, e também 
compartilhar conteúdo dedicado 
como: receitas, tutoriais, 
curiosidades, histórias etc.  

Qual o público?
- O público para esta ferramenta será 

os clientes com email cadastrado no 
Clube Balaio.

Qual o período?
- Está ferramenta será utilizada 

durante toda a segunda e terceira 
terceira fase - 31/01/22 a 31/03/22 - 
disparo todas as segundas feiras.

Como será utilizado?
- Para o email não ficar perdido na 

caixa de spam de nossos clientes, ao 
fazer o cadastro do Clube Balaio, irá 
aparecer uma opção para escolher a 
frequência de email recebidos: 
Quero receber conteúdo - receitas, 
tutoriais, curiosidade, histórias (1). 
Quero receber informações - 
sorteios e promoções (2) ou Não 
quero receber email marketing (3). 
Ambas as linhas de criação irão criar 
um conteúdo por semana, com 
postagens em todas as 
segundas-feiras do mês entre 6h às 
10h da manhã. 

- O email marketing será disparado 
com o sistema de marketing do UOL. 
O valor para até 5 mil disparos 
mensais é de: R$29,90.

- Google Ads 

Por que utilizar?
- A utilização do Google será para 

fazer com que a marca se sobressaia 
aos concorrentes no cenário digital, 
além de gerar impulsionamento nas 
visitas do site e possivelmente 
aumentar o conhecimento das 
pessoas sobre os serviços e 
produtos ofertados. 

Qual o objetivo?
- Fazer a Balaio de Pão ocupar as 

primeiras posições de busca em 
pesquisas relacionadas à assuntos 
de panificação e confeitaria. Com 
isso, queremos gerar cliques para o 
site da empresa.

http://www.balaiodepao.com


68

-Qual o período?
- O período de utilização do Google 

Ads irá abranger as duas últimas 
fases da campanha  de 31/01/22 a 
31/03/22.

Como será utilizado?
- Para este momento de campanha 

teremos impulsionamento em 
formato de rede de pesquisa do 
Google, com a compra de 
palavras-chave relacionadas a marca 
e interesses do nosso público (Mais 
detalhes na pág. 94).

- Sorteios

Por que realizar?
- Conforme constatamos em nossa 

pesquisa, os clientes das lojas 
disseram que uma das coisas que 
fariam com que eles consumissem 
mais nas padarias era a realização 
de sorteios. Os sorteios também 
irão ajudar a promover a nova 
identidade e estimular as pessoas a 
interagirem com a marca através 
das redes sociais. 

Qual o período?
- Durante segunda fase da campanha 

- 31/01/22 a 27/02/22).

Como será realizado?
- Na segunda fase, iremos fazer um 

sorteio para celebrar o lançamento 
da nova identidade da marca. 

- Neste sorteio haverá um vencedor 
para os clientes de cada loja, 
totalizando 900 reais em prêmios de 
produtos da loja (R$300 para cada 
loja). 

- Para participar, o cliente deverá 
gastar no mínimo R$30 reais em 
compras para ganhar um cupom 
(gerado no Donuz - sistema de 
fidelização de clientes) e estar 
cadastrado no Clube Balaio. A 
divulgação do vencedor será feita 
através das redes sociais e dos 
contatos pessoais cadastrados no 
sistema Donuz, no dia 11/02/22. 

- Também faremos um sorteio com 
foco no instagram da marca. O tema 
do sorteio será o “Dia mundial do 
amor”, comemorada dia 14 de 
fevereiro. A premiação desse sorteio 
será uma cesta de produtos no valor 
de R$300,00 reais. O sorteio terá 
uma postagem oficial no dia 
08/02/22, onde para participar, o 
público terá que interagir curtindo a 
publicação, marcando 3 amigos nos 
comentários, seguir o Instagram da 
Balaio de Pão e compartilhar o post 
nos stories marcando a conta da 
Balaio. O vencedor será anunciado 
através de uma publicação no dia 
14/02/22.
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legenda: 
Participe do sorteio da Super cesta do 
Dia Mundial Amor!
Na segunda-feira, dia 14, em 
comemoração ao Dia Mundial do 
Amor, a Balaio de Pão irá sortear 
uma cesta de produtos no valor de 
R$300,00 

Para participar do sorteio é fácil:

1° Curta o post oficial do sorteio
2° Marque 3 amigos nos comentários 
3° Siga a Balaio de Pão no Instagram
4° Compartilhe esse post no Stories e 
marque a @balaiodepao_ 

Agora que você completou todos os 
passos, é só esperar. 
Boa sorte 🍀

#BalaioDePão #PanificadoraBalaio
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- Cartazes

Seguiremos com a mesma tática do 
momento anterior 

- OOH - Out of home 

Por que utilizar?
- Como a maior parte do público opta 

por comprar em padarias pelo 
critério de proximidade em relação 
ao trabalho e/ou residência, 
espalhar a nossa mensagem no 
meio OOH (outdoor, mobiliário 
urbano, painel digital e placas de 
rua), faz com que o público presente 
nas proximidades fique ciente sobre 
nossos serviços e produtos 
ofertados. A mensagem irá atingir as 
pessoas que andam pelas principais 
vias de São José dos Pinhais, seja a 
pé, de carro ou no ponto de ônibus. 

Qual o objetivo?
- O objetivo desta mídia é atingir o 

maior número de pedestres e 
veículos nas proximidades das lojas 
físicas e também as principais ruas e 
avenidas  da cidade.
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Outdoor

Fazendo com que as pessoas, 
mesmo nas ruas, já tenham contato 
com o novo visual da Balaio de Pão.

- Outdoor 

Qual o período?
- 2 pontos na bissemana de - 

31/01/2022 à 13/02/2022 e depois 
outros 2 na bissemana 14/02/2022 à 
27/02/2022.

Como será utilizado?
- A mensagem terá um tom 

institucional com uma mensagem 
rápida e de fácil memorização. Para 
isso, serão selecionados 2 pontos no 
centro da cidade, 1 ponto no bairro 
Afonso Pena  e mais 1 ponto na BR 
277, uma das principais vias de 
acesso a São José dos Pinhais. Todos 
os pontos são da empresa RPO 
MÍDIA.



- Na primeira bissemana utilizaremos 
os pontos da BR 277 e o da rua 
Voluntários da Pátria, 206 (Centro).

- BR 277:  Próximo ao Viaduto da Av. 
Rui Barbosa e em frente ao Motel 
Tayo. Sentido Litoral/ São José. O 
valor do custo da veiculação 
bisemanal é de R$630,00 mais o 
custo de produção em papel 
R$180,00. Valor total para esta etapa 
da campanha é de R$810,00.
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- Na segunda bissemana vamos usar 
os outros 2 pontos: o da Avenida 
Izabel A Redentora (Centro) e o 
ponto da Avenida Rui Barbosa 
(Afonso Pena).

- Centro: Rua Gen. Catão Menna 
Barreto Monclaro, 239 esq. Rua 
Dona Izabel A. Redentora. Além de 
ficar em frente às lojas Havan e 
Bigolin, este ponto faz esquina com 
a mesma rua do Shopping São José e 
da unidade 3 da Balaio de Pão, 
também a uma quadra da unidade 1 
da Balaio.O valor do custo da 
veiculação bisemanal é de R$630,00 
mais o custo de produção em papel 
R$180,00. Valor total para esta etapa 
da campanha é de R$810,00.

- Centro: Rua Voluntários da Pátria, 
206. Fica a duas quadras do 
Shopping São José e também a duas 
quadras da unidade 3 da Balaio de 
Pão.

- O valor do custo da veiculação 
bisemanal é de R$630,00 mais o 
custo de produção em papel 
R$180,00. Valor total para esta etapa 
da campanha é de R$810,00.



- Afonso Pena: Avenida Rui Barbosa, 
7549. Este ponto fica na principal e 
mais movimentada avenida de São 
José, no bairro Afonso Pena, onde a 
algumas quadras dali está a unidade 
5 da Balaio de Pão. O valor do custo 
da veiculação bisemanal é de 
R$630,00 mais o custo de produção 
em papel R$180,00. Valor total para 
esta etapa da campanha é de 
R$810,00.
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- Top sight 

Qual o período?
- Durante toda a segunda e terceira 

fase: 31/01/22 a 28/03/22

Como será utilizado?
- Com o mesmo princípio da mídia de 

outdoor, será veiculado um top sight 
na região do bairro São Cristóvão, 
na Avenida das Torres, a principal 
via de acesso entre Curitiba e São 
José, no sentido aeroporto, pela 
empresa RPO Mídia. 

- O valor do custo da veiculação 
mensal é de R$2.450,00 mais o custo 
de produção R$670,00. Valor total 
para os dois meses de campanha  
R$5.570,00 

- 1 ponto de Top Sight: (3,50x5,00): Av. 
das Torres, 2067 esq. Rua São José, 
em frente ao Burger King, próx. 
Concessionárias e Balaroti (Material 
de Construção) - sentido aeroporto.
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- Mobiliário urbano para 
informação

Qual o período?
- Primeira bissemana da segunda 

etapa - 31/01/2022 à 13/02/2022.

Como será utilizado?
- Para esta ferramenta  iremos iniciar 

um contrato mensal com a empresa 
Pajolla, responsável por mídia no 
formato MUPI e placa de esquina. O 
patrocínio ouro dá direito a 10 
facetas de MUPI no período da 
bissemana pelo valor de: 
R$2.500,00.

- Placas de rua 

Qual o período?
- Durantes as duas últimas etapas -  

31/01/22 a 31/03/22.

Como será utilizado?
- Desfrutando do plano mensal do 

tipo patrocínio ouro da empresa 
Pajolla, será veiculado 20 placas de 
esquina com 2 faces cada, tamanho 
60cm (altura) x 90cm (largura), 
distribuídas por toda a cidade . Valor 
mensal: R$1.400,00. Investimento 
total dos dois meses = R$2.800,00

- Painel eletrônico 

Por que utilizar?
- O anúncio em painéis de LED 

entrega uma mensagem de alto 
impacto em um público de grande 
escala, sejam pedestres ou 
motoristas. O painel também se 
mostra em vantagem por alinhar 
tecnologia e dinamismo à 
campanha. Além disso, em nossa 
pesquisa realizada em loja, o painel 
de LED foi apontado como a mídia 
exterior que mais chamava a 
atenção dos nossos clientes.

Qual o objetivo?
- Queremos divulgar a nova 

identidade da empresa e convidar o 
público a visitar as lojas em um meio 
que chame a atenção.
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Qual o período e como será utilizado?
- Durante a segunda fase da 

campanha iremos utilizar dois 
pontos de painéis eletrônicos:

- O primeiro ponto pertence à 
empresa LED Midia e fica localizado 
na Av. Rui Barbosa, no sentido ao 
centro de São José, em um local com 
grande movimentação de pedestres 
e veículos. O contrato deste ponto 
será mensal, durante todo o período 
da segunda etapa: de 31/01/22 a 
27/02/22. Neste ponto o anúncio 
tem a duração de 10 segundos e 
tem até 570 inserções diárias. O 
custo mensal com desconto é de 
R$750,00

- O segundo ponto pertence a 
empresa Outdoor mídia e fica 
localizado na Avenida das Torres, 
muito próximo ao portal da cidade e 
ao parque São José. O contrato 
desse ponto é semanal: de 31/01/22 
a 06/02/22. Os anúncios tem a 
duração de 10 segundos e tem até 
800 inserções diárias. O custo para 
uma semana é de R$750,00

- Carro de som 

Por que utilizar?
- Esta mídia possibilita atingir um 

público que não está presente no 
centro da cidade, nas proximidades 
das lojas físicas e nem é seguidor 
das redes sociais da empresa. Além 
disso, a utilização desta mídia 
também impacta aqueles que estão 
utilizando outras mídias no 
momento, como TV, rádio ou 
internet. 

Qual o objetivo?
- O objetivo desta mídia é atingir o 

público que não está no centro da 
cidade e não tem contato com as 
mídias digitais da marca. 

Qual o período?
- 31/01/22 a 05/02/22 das 9h às 11h

Qual público?
- O público para esta mídia são os 

moradores dos bairros vizinhos da 
Balaio de Pão, que pelo fator de 
proximidade são os que têm 
maiores tendências a frequentar as 
lojas.
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Como será utilizado?
- Na semana de lançamento da 

campanha, um carro de som fará o 
anúncio da Balaio de Pão nos 
bairros próximos às lojas. O público 
será convidado a conhecer todas as 
novidades que a empresa tem a 
mostrar. Durante os dias 31/01 a 
05/02/22, o carro vai circular das 9h 
às 11h, nos bairros Jardim 
Aristocrata, Silveira da Motta, São 
Pedro, Bom Jesus, Pedro Moro e 
Boneca do Iguaçu. Devido a poluição 
sonora o Centro da cidade será 
evitado. O valor cobrado pelo carro 
de som é de R$48,00 por hora. Valor 
total para a segunda fase: R$576,00.

- Rádio 

Por que utilizar?
- O rádio é um excelente meio para 

reforçar a mensagem da campanha 
pois se trata de um meio com a 
possibilidade de impactar um 
grande público em diversos 
momentos do dia através de 
diversas inserções e com uma 
mensagem que passe credibilidade. 

Qual o objetivo?
- O objetivo da rádio é impactar nosso 

cliente durante diversos momentos 
do dia e convidar para conhecer as 
lojas físicas.

Qual público?
- O público para esta campanha é 

com base na pesquisa 
implementada com os clientes da 
panificadora. 

Qual o período?
- O período de utilização desta 

ferramenta será a primeira semana 
desta fase da campanha:  31/01/21 a 
04/02/21.

Como será utilizado?
- Será criado um spot de rádio de 15” 

distribuídos de forma indeterminada 
em duas das estações mais ouvidas 
pelos nossos clientes: 98 FM e Ouro 
Verde. Cada estação terá 7 inserções 
diárias durante 5 dias, totalizando 
70 inserções ao todo. O spot, 
através de um tom convidativo, irá 
mencionar a reformulação nas lojas 
e finalizar com um call to action 
convidando os ouvintes para 
conhecerem as lojas físicas. O custo 
para a produção do spot será de 
R$80,00, já o custo para a veiculação 
nas estações será de R$18.873,58. 
Valor total para esta ação: R$ 
18.953,58. (mais detalhes no 
capítulo de táticas de mídia - rádio - 
pág. 97)
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- Panfletagem 

Por que utilizar?
- A panfletagem é uma oportunidade 

de alcançar um público presente nos 
arredores das lojas físicas e centros 
com grande movimento de 
pedestres.

Qual o objetivo?
- Neste momento, a panfletagem irá 

contar com um folder apresentativo 
e informativo sobre as mudanças da 
padaria.

Qual público?
- Pedestres e motoristas.

Qual o período?
- 31/01/22 a 04/02/22 das 10h às 14h.

Como será utilizado?
- Para a entrega dos folders, serão 

contratados 4 panfleteiros 
distribuídos 2 na rua XV de 
Novembro e 1 em cada loja física.

4 mil impressões flyer couchê fosco 
90g: R$259,00
Diária dos panfleteiros: R$70,00
Valor total para a ação: R$1.659,00
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TERCEIRA FASE - SUSTENTAÇÃO 
-  (28/02/22 a 31/03/22)

- Feed do Instagram

Qual é o objetivo?
- O objetivo da ferramenta, no 

terceiro momento da campanha, é 
sustentar a identidade da marca 
construída na segunda fase. 

Qual o período?
- 28/02/22 a 31/03/22.

Como será utilizado?
- Iremos manter as duas linhas de 

criação das etapas anteriores. Com 
os posts de produto, o Instagram da 
Balaio irá ser como uma vitrine 
online. Iremos dispor de posts 
promocionais e institucionais, como 
o post para a divulgação do “Festival 
das Tortas” que ocorre nessa etapa, 
além de aproveitar datas 
comemorativas e de oportunidade 
para posts dedicados (15 de março - 
dia do consumidor, 19 de março - 
dia de São José). 

- Stories do Instagram

Qual o objetivo?
- Além de dar continuidade nas duas 

fases anteriores da campanha, o 
stories agora tem como objetivo 
engajar o público com uma linha de 
criação exclusiva para esta 
ferramenta. 

Qual o período?
- 28/02/22 a 28/03/22

Como será utilizado?
- Assim como nas fases anteriores, 

durante este momento iremos criar 
publicações diárias para informar 
sobre o menu do buffet e re-postar 
as marcações dos nossos 
seguidores. Já para engajar o público 
com conteúdo exclusivo, iremos 
criar enquetes e dispor de caixinhas 
de perguntas, além de outras 
ferramentas que o Instagram stories 
oferecer. Para este conteúdo de 
engajamento, o conteúdo estará no 
ar duas vezes por semana.

- Feed do Facebook

Qual o objetivo?
- Sustentar a identidade da marca 

criada nas fases anteriores, para que 
ela continue conversando com o 
cliente e a divulgação do “Festival 
dos pães e bolos”.

Qual o período?
- 28/02/22 a 28/03/22.

Como será utilizado?
- O facebook irá seguir com a mesma 

linha de postagens do Instagram, 
posts promocionais e institucionais 
no decorrer da semana, além de 
aproveitar datas comemorativas 
para posts dedicados. 

- O Facebook ainda irá trabalhar com 
o uso de suas ferramentas de 
reações para enquetes dedicadas. 
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- Site
Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

- Google Ads
Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

- Email marketing
Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

- PDV
Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

- Cartazes
Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

- Lojinha da Balaio

Por que realizar e qual o objetivo?
- Essa é mais uma ação que visa fazer 

com que a marca Balaio de Pão 
cresça cada vez mais. Buscamos 
fazer com que o público fiel a 
padaria também passe a 
literalmente vestir a camisa da 
marca, elevando a conexão entre 
empresa e pessoas para além do 
consumo de produtos de 
panificação e confeitaria.

Qual o período?
- Durante a terceira fase (28/02 a 

31/03). Após o fim da campanha a 
empresa poderá dar continuidade a 
lojinha.

Como irá acontecer?
- No início da terceira fase iremos 

iniciar a venda de uma série de 
produtos exclusivos da Balaio de 
Pão. Na unidade 1 da empresa, 
iremos sugerir que o cliente deixe 
um espaço no PDV exclusivamente 
para a exposição desses produtos 
(uma prateleira, gôndola, balcão, 
etc). Os clientes que forem 
cadastrados no Clube Balaio terão 
10% de desconto nesses produtos. 
Para iniciar a lojinha vamos 
organizar um pequeno estoque de 
produtos que poderá ser abastecido 
pelo cliente conforme a necessidade 
de reposição. O estoque de 
produtos para venda contará com:

- 124 camisetas brancas com estampa 
personalizada. Custo: R$2.108,00

- 50 canecas de porcelana branca 
personalizadas 325 ML. Custo: 
R$895,00

- 100 copos ecológicos 

personalizados. Custo: R$979,00

- 100 porta copos 100x100mm: Custo: 

R$61,00

- A divulgação será feita nas redes 
sociais (post no feed e stories no 
início da terceira fase), cartazes no 
PDV e Rádio Balaio. O custo total 
para esta ação é de R$3.973,00.
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Produtos da lojinha:

Canecas/ xícaras

Copo ecológico

Porta-copos

Canecas/ xícaras

Camisetas



- Festival dos pães e bolos

Por que realizar?
- Conforme constatado na nossa 

pesquisa, alguns fatores que fariam 
com que as pessoas consumissem 
mais nas padarias seriam preços 
mais baixos, aumento da 
diversidade dos produtos, 
promoções e produtos 
personalizados e datas festivas. 
Tudo isso poderá ser ofertado em 
um único festival. Algo que 
posteriormente a empresa também 
poderá realizar com mais frequência 
e com diferentes produtos.

Qual o objetivo?
- Atrair mais pessoas para as lojas 

próximo a data final da campanha.

Qual o período?
- De 21/03/22 à 25/03/22. Próximo ao 

final da campanha.

Como irá acontecer?
- Entre os dias apontados, iremos 

sugerir que todas as lojas da 
empresa aumentem a produção e a 
variedade de opções dos pães e 
bolos. Também iremos sugerir que 
seja realizado um desconto nos 
valores, para que os produtos da 
promoção sejam vendidos abaixo do 
valor convencional. Para a 
divulgação do festival, iremos utilizar 
os mobiliários urbanos, painéis de 
LED e posts no Instagram e 
Facebook (mais detalhes sobre a 
divulgação nas respectivas táticas de 
cada mídia). 
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- A divulgação também irá acontecer 
através da panfletagem. Com 5 
pontos (2 na rua XV e 3 nas lojas 
físicas). 

- OOH - Out of home 

Por que utilizar?
- Assim como na etapa anterior, 

iremos utilizar os meios OOH 
(mobiliário urbano, painéis 
eletrônicos e placas de rua) pelos 
mesmos critérios. A mensagem irá 
atingir milhares de pessoas que 
andam pelas principais vias de São 
José dos Pinhais, seja a pé, de carro 
ou no ponto de ônibus. 

Qual o objetivo?
- Nesta etapa, o objetivo desta mídia 

é atingir o maior número de 
pedestres e veículos nas 
proximidades das lojas físicas e 
também nas principais ruas e 
avenidas  da cidade. Fazendo com 
que as pessoas, mesmo nas ruas, já 
tenham contato com o novo visual 
da Balaio de Pão, e também fiquem 
sabendo das promoções e 
novidades que irão entrar na 
terceira etapa, como o “Festival dos 
pães e bolos”.

- Top sight

Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

-



-
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- Mobiliário urbano para 
informação

Qual o período?
-  Bissemana de 28/02/22 à 13/03/22.

Como será utilizado?
- O uso do mobiliário urbano 

retornará para ajudar na 
sustentação da última etapa, através 
da divulgação do “Festival dos pães e 
bolos” que vai acontecer entre os 
dias 21/03/22 à 25/03/22. 

- 10 facetas de MUPI da empresa 
Pajolla, no período da bissemana 
pelo valor de: R$2.500,00.

- Placas de rua

Seguiremos com a mesma tática da fase 
anterior.

- Painel eletrônico 

Por que utilizar?
- Como dito na fase anterior, a alta 

capacidade de impacto que essa 
mídia possui foi comprovada por 
nossa pesquisa, quando os próprios 
clientes da Balaio revelaram que 
esta era a mídia exterior que mais 
chamava a atenção deles.

Qual o objetivo?
- Reforçar a fase final da campanha e 

divulgar o “Festival dos pães e 
bolos”.

Qual o período e como será utilizado?
- Durante a terceira fase da 

campanha iremos utilizar dois 
pontos de painéis eletrônicos:

- O primeiro ponto é o mesmo já 
utilizado na segunda fase, pertence 
à empresa LED Midia e fica 
localizado na Av. Rui Barbosa, no 
sentido ao centro de São José. 
Daremos continuidade nesse ponto 
durante a terceira fase: de 01/03/22 
a 31/03/22. Neste ponto o anúncio 
tem a duração de 10 segundos e 
tem até 570 inserções diárias. O 
custo mensal com desconto é de 
R$750,00.



- Carro de som 

- Para reforçar a campanha, 
retomaremos com o carro de som e 
seguiremos  com a mesma tática da 
fase anterior, porém com uma nova 
data: 28/02/2022 a 05/03/22. 

- Custo: R$576,00

- Panfletagem 

Qual o período?
- 14/03/22 a 18/03/22 das 10h às 14h.

Como será utilizado?
- Seguiremos com a mesma tática da 

fase anterior, porém, agora a 
mensagem de panfletagem será 
para o convite e divulgação para o 
“Festival dos pães e bolos”.

- 4 mil impressões flyer couchê fosco 
90g: R$259,00, diária dos 
panfleteiros: R$70,00. Valor total 
para a ação: R$1.659,00
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- O segundo ponto pertence a 
empresa Outdoor mídia e fica 
localizado na Rua Voluntários da 
Pátria, n°180, ao ao lado do 
Shopping São José. Nessa etapa em 
específico, esse ponto irá anunciar o 
“Festival dos pães e bolos'' que a 
Balaio irá promover. 
É um ponto que chama muito a 
atenção dos pedestres e de quem 
está nos veículos, também sendo 
visível de dentro do próprio 
Shopping. O contrato desse ponto é 
semanal: de 7 a 13/03/22. Os 
anúncios tem a duração de 10 
segundos e tem até 800 inserções 
diárias. O custo para uma semana é 
de R$750,00
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- Mensuração

Por que utilizar?
- Medir os resultados de toda a 

campanha.

Qual o objetivo?
- O objetivo da mensuração é 

identificar o número de pessoas 
cadastradas do Clube Balaio, 
aumento no ticket médio, fluxo de 
pessoas no site, aumento de 
seguidores e interações nas redes 
sociais.

Qual público?
- Sócios proprietários e gerentes da 

empresa.

Qual o período?
- Após o encerramento da última fase 

da campanha. 

Como será utilizado? 
- Iremos criar um relatório que 

apresente todos os resultados da 
campanha. Para isso, será utilizado 
dados internos da empresa (fluxo de 
clientes, faturamento, ticket médio, 
etc), além do Facebook, Instagram e 
Google Analytics para verificar o 
engajamento na parte digital.



84



85

Defesa 
dos meios
DIGITAL

Hoje em dia, a internet é um dos lugares que a maioria das pessoas passam a maior 
parte do dia, seja para trabalho, estudos, lazer ou distração com as redes sociais. O 
fácil acesso dessa ferramenta faz com que os usuários fiquem cada vez mais 
conectados, desde o momento que acordamos até o momento de repouso estamos 
online. Segundo a edição 2021 do Mídia Dados, o Brasil é o 4° país com maior número 
de usuários na rede. 

O grande número de pessoas conectadas na rede mundial se torna um atrativo para 
a publicidade. De acordo com o especialista e pós graduado em marketing digital 
Pedro Marinho Neto, para o jornal Estado de Minas, com as plataformas digitais as 
marcas atingem um público maior e mais segmentado, desta forma, tendo mais 
efetividade de alcance de resultados. Neto ainda relaciona a busca por anunciar na 
internet em relação às mídias tradicionais. Segundo o especialista, a mídia tradicional 
custa 80% mais caro do que investir em publicidade na internet. 
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Ainda na Edição 2021 do Mídia Dados, a relação entre internet e mídia tradicional é 
mais uma vez comparada, visto que, a taxa de penetração da internet se iguala com a 
mídia OOH e TV aberta. 

Com foco principal em nosso cliente, localizado na região metropolitana de Curitiba, a 
penetração ultrapassa a marca de 90%.
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O perfil do indivíduos na internet é muito equilibrado em relação ao sexo dos 
usuários. Na classe econômica, o domínio demográfico fica pelas classes ABC, entre a 
faixa etária de 25 a 44 anos.

Também percebe-se, na pesquisa realizada pela Edição 2021 do Mídia Dados, a alta 
demanda da internet em smartphones. 
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Os pequenos aparelhos lideram o ranking de dispositivos com acesso a internet, 
podemos relacionar uma grande parcela ao dinamismo e rapidez da rede e também 
ao uso das redes sociais. O ranking, com base no uso de desktop + mobile, traz 
números que confirmam a importância da presença digital para a marca nas redes 
sociais, estando o Facebook e o Instagram nas mais utilizadas. 

Facebook que, segundo dados internos da empresa e disponibilizados pelo site Etus, 
está cada vez mais perto de atingir a marca de 3 bilhões de usuários - 2,85 bilhões 
atualmente - um aumento de 10% em relação ao ano passado. A popularidade 
também resulta em benefícios financeiros, sendo a rede que possui a maior receita 
da internet. De acordo com a própria plataforma, o impacto está no aumento do 
preço médio por anúncio. Visto que cerca de 80 milhões de empresas de pequeno e 
médio porte utilizam a plataforma para divulgar produtos e serviços. 

Outra rede de extrema popularidade digital - também do grupo do Facebook -  é o 
Instagram. A rede, que já conta com mais de 1 bilhão de usuários, é uma das 
preferidas do brasileiro - o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos.

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Opinion Box, com mais de 2 mil 
entrevistados, 84% entram na rede diariamente; 75% já usaram a plataforma para 
participar de sorteios, concursos e promoções; 82% seguem alguma marca ou 
empresa no Instagram. 

Com dados de uma pesquisa realizada pela Rock Content, o email marketing também 
aparece nas ferramentas com eficácia para a utilização em estratégias digitais. 
Segundo os dados apresentados, 77% das empresas utilizam o e-mail diariamente e 
92% acreditam em sua eficácia. O email marketing é uma ferramenta rápida, de baixo 
custo e a sua segmentação permite uma conexão e relação personalizada com cada 
grupo de clientes. 

A análise dos dados digitais apresenta a importância de relacionamentos e presença 
da marca na internet, pois é nela que grande parte do público está presente. 
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MÍDIA OUT OF HOME -  OOH

Nos dias de hoje é praticamente impossível ir ao centros urbanos e não se deparar 
com uma mídia out of home. As peças estão no caminho do nosso trabalho ou da 
escola. A utilização desta ferramenta coloca ela entre as três mídias mais utilizadas no 
Brasil, juntamente com a mídia digital e a TV aberta, segundo a Edição 2021 do Mídia 
Dados.

A mídia é vista por todo mundo que está fora de casa, seja a pé, no carro ou no 
ônibus, o OOH é observado diariamente. Espalhados pela cidade, a mídia out of home 
tem a capacidade de alcançar um público bem maior para a marca e reforçar a 
mensagem a ser distribuída, potencializando o impacto e engajamento de uma 
campanha. 

Ainda com informações disponibilizadas pelo Mídia Dados (2021), temos o público 
que maior se impacta com o meio, sendo eles a classe ABC e a faixa etária entre 25 a 
44 anos.
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RÁDIO

Podendo atingir o ouvinte a qualquer período do dia, o rádio fica com a quarta 
colocação entre as mídias com maior índice de penetração no Brasil, segundo o Mídia 
Dados 2021. 

O custo baixo do rádio faz com que a possibilidade de trabalhar com maiores 
inserções de mídia durante o dia cresça, sendo assim, uma excelente oportunidade 
para sustentar a mensagem de uma campanha com várias inserções durante o dia. O 
rádio ainda demonstra vantagens pois a plataforma tem um amplo alcance da 
população, seus programas estão presentes nos lares, celulares, computadores e 
carros.  E a segmentação do público-alvo também é um elemento crucial, a 
segmentação do público do rádio de acordo com a campanha pode gerar resultados 
mais facilmente.



91

Táticas 
de mídia
FACEBOOK E INSTAGRAM 
O cronograma de postagens para as redes sociais da marca, durante todos os 
momentos da campanha, será da seguinte forma: O feed, tanto do Instagram quanto 
do Facebook, será atualizado 3 vezes por semana, às segundas, quartas e sextas -  
salvo datas de oportunidade. O horário de todas as postagens será às 11h da manhã 
e na legenda elas irão acompanhar as #BalaioDePao e #PanificadoraBalaio. Já o 
Stories das redes, irão trabalhar com postagens do menu diário às 11h da manhã. O 
stories ainda irá contemplar a criação de conteúdo exclusivo a partir de enquetes, 
curiosidades, etc., essas postagens serão feitas na sexta-feira. 

Para a promoção paga no Facebook e Instagram da empresa, iremos trabalhar com 
uma estratégia de reconhecimento de marca a partir de um valor de R$30,00 diários 
para cada ferramenta durante toda a campanha (81 dias), de 10 de janeiro a 31 de 
março de 2022. O formato da promoção será de imagem única com publicações no 
feed, Stories e Explorar do Instagram. E no Facebook, a partir do feed de notícias, 
Facebook Marketplace, feed de vídeo do Facebook e Facebook Stories. 

A segmentação do público foi criada com base na pesquisa com os clientes, 
selecionamos moradores de São José dos Pinhais + um raio de 17km do centro da 
cidade e que possuem a idade entre 22 a 44 anos. Entre os interesses 
correspondentes do público escolhido estão: almoço; comer; padaria; pão francês; 
sobremesas; coxinha; doce; buffet; pão; confeitaria; bolo; café da manhã; lanchonete; 
e lanche, nível educacional: concluiu o ensino médio.
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No Instagram, estima-se um alcance diário de 8.500 a 25.000 pessoas, e um alcance 
total estimado é de 1.356.750 pessoas. O custo por mil ficou em R$1,79

Já no Facebook, estima-se um alcance diário de 10.000 a 30.000 usuários impactados, 
e um alcance total estimado de 1.620.000 pessoas. O custo por mil ficou em R$1,50

O investimento para toda a campanha da Facebook e Instagram é de: R$4.860,00
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Clique aqui para acessar a planilha completa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1la_MTL1l37mYvndp0TCbmYsdfrKKjPd6/edit?usp=sharing&ouid=101746666221819383693&rtpof=true&sd=true
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GOOGLE ADS

Com o objetivo de colocar o site da panificadora nas primeiras posições da rede de 
pesquisas do Google e parceiros de pesquisa, a campanha para o Google Ads irá 
abranger as duas últimas fases da campanha (31 de janeiro a 31 de março).

O orçamento diário é de 31 reais. A segmentação do público foi escolhida de acordo 
com os seguintes interesses: café da manhã; café; pão francês; lanchonete; 
confeitaria; padaria; panificadora; buffet por kilo e buffet.

A escolha das palavras-chave foram de acordo com o setor de mercado, serviços 
prestados da empresa e principais produtos vendidos: almoço; bolo; buffet; cafe; café; 
cappuccino; confeitaria; padaria; panificadora; panificadora mais próxima; pão; pão 
de queijo; pão francês; presunto; queijo; queijo mussarela.

Já o local selecionado é um raio de 15 quilômetros da unidade 3 (Rua Izabel A 
Redentora, 840 - Silveira da Motta). 

Estima-se que, com base nos dados selecionados, o site alcance cerca de 1.200 cliques 
ao todo e 370.000 impressões, e com um CPC médio de R$1,50

O investimento total para os 60 dias de campanha é de: R$1.860,00

obs: como o site não está no ar, direcionamos a página do Instagram da marca para 
exemplificar.
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Clique aqui para acessar a planilha completa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1la_MTL1l37mYvndp0TCbmYsdfrKKjPd6/edit?usp=sharing&ouid=101746666221819383693&rtpof=true&sd=true
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RÁDIO

A promoção realizada através do meio rádio será a partir de um spot de 15” veiculado 
para as estações 98 FM e Ouro Verde (105,5). Serão 7 inserções diárias em cada 
estação, totalizando  70 inserções durante a primeira semana da segunda fase: de 
31/01/22 a 04/02/22. As inserções serão no formato indeterminado, com postagens 
entre 7h às 19h para a rádio Ouro Verde e 6h às 19h para a rádio 98 FM. 

A escolha das emissoras é com base na segmentação do público da própria Balaio de 
Pão e das estações mais ouvidas. Segundo o mídia kit da própria empresa (Dez.2020), 
a rádio 98 FM atinge cerca de 624.973 pessoas por mês. O público é formado 
majoritariamente por mulheres (65%) das classes AB (47%) e C (47%). A faixa etária é 
de domínio de 18 a 34 anos com 43% e 35 a 59  anos com 38%. Já a rádio Ouro Verde, 
com dados disponíveis em seu mídia kit edição 2021, trabalha com um público bem 
equilibrado, formado por 51% feminino e 49% masculino, dividido entre 61% na 
classe AB e uma audiência de 86% formada por ouvintes com mais de 35 anos. 

O valor de cada inserção de 15 segundos é de: R$ 361,90 para a 98 FM e de R$ 408,45 
reais para Ouro Verde, com um desconto na negociação de 30% para ambas. O spot 
será gravado pela empresa AZ Áudio Produtora, pelo custo de R$80. 

O valor de todo o investimento é de: R$18.873,58 (25,6% do orçamento total)



98

Clique aqui para acessar a planilha completa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1la_MTL1l37mYvndp0TCbmYsdfrKKjPd6/edit?usp=sharing&ouid=101746666221819383693&rtpof=true&sd=true
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OUT OF HOME

Assim como foi demonstrado no capítulo sobre as táticas de comunicação, durante a 
segunda e terceira fase da campanha utilizamos diferentes tipos de mídia OOH com 
objetivo de divulgar e fortalecer a nova identidade da empresa e também divulgar 
outras ações específicas para cada etapa. Abaixo, segue um breve resumo do uso de 
cada mídia:

Outdoor: 4 pontos
- Empresa: RPO Mídia
- Objetivo: Divulgação da loja e nova 

identidade
- Período: 2° fase da campanha - 

31/01/22 a 27/02/22
- Custo: R$3.240,00 (bruto) - R$648,00 

(comissão 20% da agência) = Custo 
total R$2.592,00

Top Sight:
- Empresa: RPO Mídia
- Objetivo: Divulgação da loja e nova 

identidade
- Período: 2° e 3° fase da campanha - 

31/01/22 a 31/03/22
- Custo: R$4.900,00 (bruto) - R$980,00 

(comissão 20% da agência) = Custo 
total R$3.920,00

MUPI:
- Empresa: Pajolla
- Objetivo: Divulgação da loja e nova 

identidade (2° fase), Divulgação do 
“Festival dos pães e bolos” (3° fase).

- Período: 2° fase (31/01/22 a 13/02/22); 
3° fase (28/02/22 a 13/03/22)

- Custo: R$5.000.00

Placas de rua:
- Empresa: Pajolla
- Objetivo: Divulgação da loja e nova 

identidade
- Período: 2° e 3° fase da campanha - 

31/01/22 a 31/03/22
- Custo: R$2.800,00

Painéis eletrônicos de LED:
- Empresa: LED Mídia
- Objetivo: Divulgação da loja e nova 

identidade
- Período: 2° e 3° fase da campanha - 

31/01/22 a 31/03/22
- Custo: R$1.500,00

- Empresa: Outdoor mídia
- Objetivo: Divulgação da loja e nova 

identidade (2° fase), Divulgação do 
“Festival dos pães e bolos” (3° fase).

- Período: 2° fase (31/01/22 a 06/02/22); 
3° fase (03/03/22 a 13/03/22)

- Custo: R$1.500,00

Custo total OOH: R$17.312,00
(23,5% do orçamento total)
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Clique aqui para acessar a planilha completa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1la_MTL1l37mYvndp0TCbmYsdfrKKjPd6/edit?usp=sharing&ouid=101746666221819383693&rtpof=true&sd=true
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CUSTOS DE PRODUÇÃO

Para a campanha ir ao ar, além da compra de espaços em veículos de mídia também 
será necessário o investimento em algumas ferramentas e ações auxiliares que irão 
custar 25% do orçamento total. Logo abaixo, segue uma relação com o custo dos 
itens e serviços necessários para promover as ações da campanha:

Clique aqui para acessar a planilha completa.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1la_MTL1l37mYvndp0TCbmYsdfrKKjPd6/edit?usp=sharing&ouid=101746666221819383693&rtpof=true&sd=true
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Remuneração 
da agência
A remuneração da 4 bit comunicação, referente ao desenvolvimento do plano de 
comunicação da Panificadora Balaio de Pão, será feito a partir dos seguintes esforços 
da agência:

- Planejamento da campanha: Este item abrange desde a ideação do projeto, 
conceito criativo, rebranding do cliente, até o desenvolvimento da estratégia e 
táticas da campanha, englobando os esforços conjuntos das áreas de 
atendimento, planejamento, mídia e criação da agência. Custo total: R$3.500,00.

- Conteúdo: Durante os 81 dias de campanha a agência irá cumprir o papel de 
social mídia do cliente, gerindo e desenvolvendo todo o conteúdo que vai 
alimentar o feed das redes sociais, além de administrar outras ferramentas, como 
e-mail marketing, atualização do site, etc. Custo: R$3.000,00.

- Criação: Aqui a agência irá ser remunerada pelos serviços da equipe de criação 
para a elaboração da nova identidade visual e de todas as peças criadas para a 
campanha toda. Custo: R$3.000,00.

- Gestão da mídia digital paga: Durante a campanha a agência irá gerir o controle 
do conteúdo pago no Facebook, Instagram e Google Ads. A comissão da agência 
nessa etapa é de 20% do valor total investido, totalizando R$1.344,00.

- A agência irá receber 20% de comissão sobre o investimento nas mídias OOH da 
empresa RPO mídia, totalizando R$1,628,00.

Ao todo a agência irá receber R$12.472,00. O que corresponde a 16,9% do orçamento 
total para a campanha. O método e data de pagamento poderão ser negociados 
diretamente entre agência e cliente.
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Anexos:
Plano Programa de Fidelização de Clientes - Donuz
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Mídia Kit Rádio 98 FM e Mundo Livre 

Midia Kit Rádio Ouro Verde 
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Mídia Kit Rádio 98 FM e Mundo Livre 

Midia Kit Rádio Ouro Verde 
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Custo  gravação de áudio Mídia Kit RPO Mídia 

Outdoor RPO Mídia 

Top Sight RPO Mídia 
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Totem senhas 
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LED mídia 

Outdoor mídia (painél de LED) 
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Custo carro de som
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