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Integrantes



Bora Mudar aí

MARCA 

Dados:

Website, podcast, Instagram,
Facebook e Spotify.

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Ajudar a lidar com as
dificuldades adquiridas
nos dias atuais.

SERVIÇOS

Autoajuda 

SEGMENTO



Criar conteúdo sobre problemas
com autoestima, inseguranças e
dilemas emocionais   e mostrar
como mudar isso aos poucos,
com pequenas mudanças na
rotina. Levar entretenimento e
falar de forma descontraída e leve
sobre esses assuntos, com um
teor de humor.

MISSÃO / OBJETIVOS

Trazer um conteúdo honesto
e objetivo para o público,
manter a linha de
comunicação e inovar, ter
sempre respeito ao próximo,
suas culturas, a diversidade
humana, e suas dificuldades.

VALORES ESTILO

Claro, informal, dinâmica e 
linguagem apolínea

TOM DE VOZ

divertido, compreensivo e
linguagem informal 



Público

Nossos consumidores serão formados por ambos sexos, feminino e masculino, por volta de seus 16 a 30
anos, tendo como o objetivo buscar uma ajuda nos problemas do dia a dia, de forma leve e descontraída. As
informações  adquiridas irão ajudar a criar mais confiança em si e nas atividades de suas rotinas.



Logo



Cores 

Otimismo
 
Alegria
 
Prosperidade

Tranquilidade
 
Compreensão
 
Personalidade

Suavidade
 
Pureza
 
Ternura

Esperança
 
Liberdade
 
Saúde

Criatividade
 
Espiritualidade
 
Sabedoria



Helo Albuquerque
Idade: 22 anos
Cidade: São Paulo
Ocupação: Auxiliar Administrativa
Cursa: Biomedicina
Moro em um apartamento próximo a
faculdade com seu gato
 

Utiliza o transporte público para
trabalhar e ir para a faculdade, mas
utilizar uber e 99 pop para sair a noite.
 
Streaming utilizados: Netflix, Amazon,
GloboPlay, Spotify, Youtube
 
Redes sociais utilizadas: Instagram,
Whatsapp, Twitter e Linkedin

Persona 1

Gosta de assistir séries policiais com
ponto cego/ CSI, assistem séries
engraçadas também.
 
Gosta de se reunir com os amigos para
um esquenta antes da balada e para uma
noite dos jogos uma vez por semana.
Gosta de sair para jantar nos finais de
semana ou pedir comida pelo ifood.
No tempo livre vai ao shopping, parques,
museus, barzinho com os amigos.

Inseguranças: Insegurança na aparência,
timidez, medo de relacionamentos,
ansiedade.
 
Desejos: Arranjar um estágio em um
laboratório já que está no 3° semestre de
biomedicina e  já quer como é a rotina de
trabalho na área. Trabalha de auxiliar adm
para pagar a faculdade e as contas
pessoais já que mora sozinha.



 Inseguranças: profissional, medo de
não ser bem sucedido em sua carreira,
pessoal com sua aparência e
principalmente com sua sexualidade,
por ter se assumido homossexual
depois dos 20 anos.
 
Desejos: Criar capas de livros com seu
estilo de design e lançar um seu com
seus próprios personagens.
Atualmente trabalha com vários
freelancers para algumas agências
publicitárias, assim consegue pagar seu
aluguel e suas contas.

 Gosta de jogar video game, assistir
séries de comédia como How I met your
mother, Brooklyn-99, The Office, That
70s show e também ama séries de
suspense como Stranger Things, Dark e
Sherlock.
 
Ama Netflix e Amazon e sempre que
pode se reúne com amigos amigos ou
com seu namorado para assistir filmes.
Prefere pedir comida pelo Ifood ao invés
de ir em restaurantes.
 
No tempo livre gosta de sair com o
namorado para o cinema, ouvir música,
desenhar, e se reunir em casa com os
amigos.

Trabalha muito com o computador e
com Internet por causa de seu trabalho.
Redes sociais mais utilizadas: Instagram,
Twitter, Whatsapp, Linkedin, Spotify e
diferentes plataformas de blogs.

Persona 2
João Ferraz
Idade: 26 anos
Cidade: Rio de Janeiro 
Ocupação: Freelance em design
Formado em Design Gráfico
 



Concorrentes

Esquizofrenoias - Podcast sobre saúde mental, aborda
assuntos como depressão e  ansiedade de forma leve e
descontraída, foi criado pela jornalista Amanda Ramalho, que
sofre com esses problemas desde muito cedo, e por essa
razão, resolveu que era o momento para falar sobre um
assunto tão importante.

Estamos Bem? . Eles falam sobre vários temas importantes e
fazem seus ouvintes embarcarem em uma jornada de
autoconhecimento a fim de buscar caminhos mais leves, que
tragam qualidade de vida e bem-estar.

Faz Bem -  Eles focam seus episódios apenas em coisas que
fazem bem. E o objetivo é realmente falar de aspectos
positivos e que restauram nossa esperança na vida e nas
pessoas.

 

 



Criação de conteúdo

O desenvolvimento da parte prática em formato de mídia não foi
possível, já que não temos os programas necessários para gravar e
editar, mas criamos três temas com roteiros, e posts no instagram.

Como lidar com a ansiedade nos tempos de pandemia e quarentena.
Como tornar as redes sociais mais saudáveis
Primeiros passos para se aceitar por dentro e por fora

Temas do podcast



Roteiro - Bora mudar aí 
Tema - Como lidar com a ansiedade nos tempos de pandemia e
quarentena. Tempo - 35 minutos
 
00s - 08s - Vinheta do Podcast
 
Mariana - Olá Pessoal,aqui quem fala é a Mariana! 
 
Luana - E aqui é a Luana. está começando mais um "Bora
mudar aí"! e o assunto de hoje é extremamente importante.
 
Mariana - Apresenta o Tema e disserta sobre o assunto e a
situação atual, como isso causa pânico, insônia e
principalmente ansiedade.
 
Luana - Comenta sobre relatos e directs que ambas receberam
durante algumas semanas pedindo para comentar sobre esse
tema.
 
Mariana - Conta suas próprias experiências com a ansiedade
durante a quarentena, experiência de pessoas próximas e até
mesmo de como está sendo a convivência com a família com
todos em casa.
 
Luana - Com um tom mais descontraído começa a falar sobre o
que faz para manter o entretenimento e fugir um pouco do
tédio, tentando manter a informação em dia, mas sem
exageros.
 
Mariana - complementa com coisas que ela também está
fazendo. 
Após isso começa a falar sobre uma pessoa convidada.
 
Música especial para o convidado da semana começa a tocar
 
Mariana - fala um pouco sobre a convidada e a relação com o
tema
 
Luana - chama a convidada: uma Psicóloga, para dar dicas
reais e que ela utiliza com seus pacientes.  

Música leve enquanto a Psicóloga começa a falar 
 
Psicóloga - agradece o convite e entra no assunto sobre a
pandemia.
 
Luana - pergunta formas de tentar aliviar a tensão e
ansiedade em casa.
 
Psicóloga - conversa de forma leve que ficar muito tempo em
casa começa a trazer o tédio e rotina, os ansiosos sofrem
não com a rotina em si, mas com o excesso de informações
ruins e a ausência de saber quando isso vai terminar, tudo
está muito tenso, então não temos certeza de nada.
 
Mariana - comenta sobre isso e alguns comentários do
instagram sobre o assunto.
 
Psicóloga - responde algumas perguntas das ouvintes do
podcast.
 
Luana - entra no assunto de dicas para tentar lidar um
pouco com a ansiedade. 
 
Psicóloga - começa a dar as dicas, sendo algumas: criar uma
rotina, ser solidário com algum amigo ou idoso que precise
de ajuda, assistir filmes ou seriados mais leves, ler
livros para fugir um pouquinho da realidade, mas para isso
funcionar é necessário se entregar totalmente a atividade
que está sendo feita.
 
Mariana e Luana conversam sobre algumas dicas da Psicóloga
junto com ela.
 
Após isso finalizam o podcast.



Tema - Como tornar as redes sociais mais saudáveis. Tempo -
35 minutos
 
00s - 08s - Vinheta do Podcast
 
Mariana - Olá Pessoal,aqui quem fala é a Mariana!
 
Luana - E aqui é a Luana. está começando mais um "Bora
mudar aí"! e o assunto de hoje é sobre algo que muita gente
ama, usa e não vive sem, parece que estamos falando de
comida ou roupa, mas não.
 
Mariana - Isso aí, vamos falar sobre as tão populares redes
sociais, que nós amamos, mas precisamos saber moderar a
forma de usar ou entender até que ponto não está mais
saudável.
 
Luana - Comenta sobre o tempo que passa nas redes e quando
começou a perceber que isso já estava ficando errado.
 
Mariana - Complementa com situações que passou e ainda
passa algumas vezes.
 
Luana - fala como alguns perfis acabam se tornando tóxicos
só pelo fato de fazer as pessoas se sentirem insuficientes.
 
Mariana - Continua o assunto falando sobre como isso
influencia uma comparação entre garotas, beleza, saúde,
classes sociais, e etc.
 
Luana - complementa falando sobre como essa comparação faz
com que as pessoas se sintam atrasadas demais, mesmo sendo
jovens ou se comparando com pessoas famosas que tem outro
estilo de vida.
 
Mariana - comenta sobre como tudo isso acaba criando uma
pressão desnecessária nos jovens, que não precisam
conquistar tudo aos 22 anos.

Luana - Concorda com Mariana e começa a falar sobre coisas
que fez para tentar se afastar um pouco do lado tóxico,
como: diminuir o tempo nas redes, colocar um tempo para
mexer para não tornar um vicio, excluir ou parar de seguir
páginas que trazem um sentimento de insuficiência ou que
fazem comparações.
 
Mariana - comenta sobre suas táticas e de como pode ser
difícil, muitas vezes, a escolha de uma simples foto, e
como o instagram mexe com a autoestima sem que os usuários
percebam.
 
Luana - Concorda com Mariana e complementa falando sobre
como é importante nesses momentos aceitar quem somos e
lembrar que a vida vai muito além de pequenas telinhas,
fotos, stories ou publicações de momentos felizes, afinal
sabemos que ninguém é feliz o tempo todo, sofremos com o
tédio, corações partidos, brigas ou simplesmente momentos
comuns e normais, que dificilmente são retratados nas
redes.
 
Mariana - Disserta sobre o assunto, falando como temos que
pensar em momentos felizes mas sabendo que ninguém é 100%
assim, e alerta para tomar cuidado com algumas influencers
que querem passar essa imagem, então a outra dica é:
procurar saber e conhecer quem são as pessoas influentes
que você segue.
 
Luana e Mariana dissertam e comentam mais sobre o assunto.
 
Mariana começa a finalizar o podcast e as duas se despedem.



Roteiro - Bora mudar aí 
Tema - Primeiros passos para se aceitar por dentro e por
fora. Tempo - 35 minutos
 
00s - 08s - Vinheta do Podcast
 
Luana - Olá Pessoal,aqui quem fala é a Luana! 
 
Mariana - E aqui é a Mariana. está começando mais um "Bora
mudar aí"! e o assunto de hoje foi muito pedido por vocês
lá nas enquetes do instagram.
 
Luana - Isso aí, e achamos mais do que necessário conversar
um pouco sobre isso: alguns pequenos passos para começar a
se aceitar, e calma, nós sabemos que é um processo lento,
mas necessário.
 
Mariana - Começa a comentar sobre como nos comparamos a
outras pessoas e as vezes até idealizamos demais o outro.
 
Luana - Completa falando sobre como vemos coisas demais nos
outros e em nós não, sendo que temos tantas qualidades como
as outras pessoas, mas acaba sendo mais fácil ver nos
outros.
 
Mariana - Concorda e fala que devemos sempre lembrar que
quando estamos sozinhos, só temos a nós mesmos e devemos
entender quem somos, aceitar nossos gostos, preferências,
aparências, corpo e etc.
 
Luana - Disserta um pouco sobre o assunto e lê algumas
mensagens enviadas para elas pelo instagram, algumas com
histórias bem complicadas de autoestima.
 
Mariana - Comenta sobre as histórias e se identifica com
algumas, diz que nunca é fácil passar por esse processo,
mas cada uma das meninas tem o seu valor e são únicas.
 

Luana - Concorda com Mariana e disserta sobre esse processo
de aceitação.
 
Mariana - Conta que com a ajuda das amigas e um tempo
depois com psicóloga, começou a se valorizar muito mais,
mas entende que é um processo lento.
 
Luana - Conta alguns relatos seus também e conta alguns
métodos que adotou para tentar começar a se ver como
realmente é e entender que as pessoas tem diferenças, mas
não tem nenhum mal nisso.
 
Mariana - conversa sobre isso e também conta como começou a
perceber que se amar era essencial.
 
Luana - começa a ler algumas dicas que as ouvintes mandaram
durante a semana e orienta a melhor maneira de segui-las.
 
Mariana - comenta os métodos que gostou mais e recomenda
sempre escrever coisas boas de si em algum local em que
possa ficar visível, como qualidades que você mesma gosta
em você, frases que te fazem bem, coisas que você gosta na
sua aparência e etc.
 
Luana - diz que gosta muito disso e sempre que conversa com
psicólogas elas dizem que isso é muito importante, pois
devemos sempre afirmar em nossa mente que temos qualidades
e gostamos de quem somos.
 
Mariana e Luana conversam sobre o assunto e sobre os as
mensagens das ouvintes.
 
Luana finaliza o podcast. 
 



Conteúdo do Instagram de interação

Instagram.com/boramudarai

Ei, queremos te lembrar que nos
importamos com você! E a
intenção do Bora Mudar Aí é
fazer você enxergar o melhor
que existe dentro de si mesmo, e
olha que são muuuuuitas coisas
boas! Os assuntos são sempre
pensados com muito carinho.
Mas hoje estamos passando pra
interagir um pouco e queremos
saber tudo o que estão fazendo
nessa quarentena, conta aí pra
gente! quem sabe acaba virando
o próximo tema? hehehe
queremos saber tudo!  



Peças feitas para divulgar o
contéudo no instagram

Instagram.com/boramudarai

Ei, pode ir parando o que está
fazendo aí, você já se amou
hoje? já se olhou no espelho e
viu a pessoa incrível que está
aí na sua frente? ainda não?!
Então vem conferir o nosso
tema da semana, isso mesmo
que você está pensando:
como começar a se aceitar
por dentro e por fora.
Gostou? Então bora ouvir que
dessa vez tá showwww e
cheio de mensagens de
vocês 😍  



Peças feitas para divulgar o
contéudo no instagram

Instagram.com/boramudarai

Sabe o que a gente tava
pensando? Nós amamos o
Instagram e conversar com vocês
aqui, mas acho que todo mundo já
sentiu que as vezes as redes
sociais acabam sendo um pouco
tóxicas pra nossa saúde mental,
né? Sabemos bem como é isso,
reunimos algumas experiências de
vocês e nossas também para falar
um pouco sobre esse assunto, não
perca as dicas de como tornar isso
tudo um pouco mais saudável,
estamos esperando vocêsss 
ótima semana e bora lá!  



Peças feitas para divulgar o
contéudo no instagram

Instagram.com/boramudarai

Falando sobre um assunto
mega importante nesse
momento, já está liberado o
nosso podcast com algumas
dicas para lidar com a
ansiedade durante a
quarentena, e ainda vamos
ter um papo super bacana
com uma psicóloga que vai
explicar um pouquinho sobre
porque isso acontece, então
bora pegar o fone de ouvido e
conversar um pouquinho  

e não esqueça, se cuide
sempre 



Disponível em todas as
plataformas digitais 
Dá o play e bora mudar aí

@boramudarai


