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 Planejando o
posicionamento

de marca
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Qual realidade você 
quer criar para a sua 
empresa?
Aqui na PRIW Design materializamos os sonhos 
empreendedores para que tornem-se verdadeiros 
sucessos inovadores no mercado e que gerem 
ainda, algo muito positivo para melhorar o nosso 
mundo.

Para isso, transformamos o nosso método de 
trabalho em dicas para apoiar você e a sua 
empresa do alinhamento estratégico do negócio. 

Vem conosco nessa jornada!

Um grande abraço,
Priscila Westphal
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Conheça a rota
Para criar a realidade do seu negócio é preciso 
projetar  novas rotas, prever percursos, 
obstáculos e redefinir o trajeto. 

Está preparado para embarcar
nessa aventura que é empreender?



Planeje você, seus sonhos 
e da sua empresa!
Crie cenários de curto, médio e longo prazo para você e a sua empresa.

CENÁRIO HOJE 

Quem sou eu?

Quem é a minha 
empresa?

Quais são seus sonhos?

CENÁRIO EM 5 ANOS 

Quem eu serei?

Quem será a minha 
empresa?

Quais serão seus  sonhos?

CENÁRIO EM 10 ANOS 

Quem eu serei?

Quem será a minha 
empresa?

Quais serão seus  sonhos?
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Tenha um propósito 
com proposta de valor
Tenha claro o seu propósito de vida, oferecendo algo que tenha 
valor para o seu cliente. Crie valor percebido nos produtos e 
serviços fazendo aquilo que você ama. Faz toda a diferença 
no cuidado dos detalhes e no relacionamento.
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Resolva problemas reais
para seus clientes
Se você está iniciando um novo negócio, 
uma nova ideia ou quer melhorar a 
sua empresa atual a primeira coisa a 
fazer é conversar com as pessoas!

Estruture um roteiro de pesquisa!

Questione  aspectos 
qualitativos  (que irão 
apoiar no processamento das 
ideias) e, complemente 
com  aspectos quantitativos 
(para analisar a relevância 
e o impacto dessa 
necessidade).

06/31



Resolva problemas reais
para seus clientes
Muitos negócios e projetos 
fracassam porque não 
conversaram com as pessoas. 

Não conhecem as suas 
necessidades.

Fale com seus clientes, 
identifique suas necessidades 
e crie novas soluções para 
atender as novas 
demandas.
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Estruture o seu 
modelo de negócios
Com base na proposta de valor, crie fontes de receitas para tornar 
o seu negócio rentável. Considere tudo, os custos de produção, 
marketing, vendas, inclusive impostos e margens de lucro ok?

Fontes de receita

Canais

Relacionamento Segmento de ClientesProposta de ValorAtividades ChaveParceiros Chave

Recursos Chave

Estrutura de Custos

Quem é o 
seu cliente 
ideal? 

Qual o 
tamanho 
do 
mercado 
que você 
busca?

Como você gera receita com 
seus produtos e serviços?

O que é indispensável para 
fazer acontecer?

Quais 
recursos são 
essenciais 
para existir a 
empresa?

Qual a 
experiência 
diferenciada 
você entrega 
ao seu 
cliente?

Como você 
fideliza o seu 
cliente?

Como você  
divulga e 
entrega as 
suas soluções 
ao cliente?

Quem te 
ajuda a 
chegar mais 
longe?

Quais as 
principais 
atividades 
do negócio?
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Faça um raio-x de 
prioridades em todas
áreasreas
Para definir as ações necessárias 
e as prioridades do negócio, 
faça uma análise de todos os 
setores existentes e identifique 
as atividades que precisam ser 
realizadas para atingir os objetivos 
e resultados.

Organize-as, defina a urgência e 
o prazo de execução. Lembre-se de 
acompanhar periodicamente o progresso 
em um plano de ação.
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Tenha foco 
com metas
Você se acha focado? Quem tem foco, tem metas!
A meta é ousada? Sem problemas! Fragmente o universo em fases 
com atividades e prazos e acompanhe o seu desenvolvimento.

Para atingir os seus resultados desejados defina o seu foco de 
atuação, suas prioridades e atribua indicadores qualitativos e 
quantitativos como critérios de sucesso para medir a sua eficiência. 
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Acerte os ponteiros

Se você nunca tem tempo para nada 
porque está produzindo para o 
seu cliente, você nunca irá tirar os 
projetos do papel. 

Estar sempre na correria para 
compromissos revela a dificuldade 
em dimensionar o tempo para 
realizar as tarefas.

Entendo que é fácil desviar do caminho 
quando a meta não está clara. 
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Acerte os ponteiros

Com disciplina e organização na 
agenda, aos poucos se resolve essa 
questão. 

Já se perguntou quanto vale o seu 
tempo? 

Saber o valor do seu tempo, te 
ajudará a focar nas prioridades e no 
que é mais significativo para você e a 
sua empresa.
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Cresça um passo 
de cada vez!
Com as prioridades identificadas e o tempo 
organizado, registre as ideias e atividades 
no plano de ação. 

Use-o também, para gerenciar e 
acompanhar as atividades realizadas 
e identifique quais estão sendo 
procrastinadas para atingir os resultados.

O que? Quando? Quanto? Como? Status
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Valide o seu negócio
Chegou o momento de romper a maneira 
de encarar os erros e falhas. 

Para ousar e inovar é necessário testar. 
Falhar é parte do processo de aprendizagem. 

Já parou para pensar quantos aprendizados você 
está deixando de obter de maneira rápida assumindo 
que  errar é positivo e vai te levar a 
caminhos ainda não experimentados?

Não entenda essa mentalidade como 
focar no fracasso, pelo contrário, em 
qualquer jornada de sucesso há 
obstáculos, por mais que sejam 
previstos ou amenizados.
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Valide o seu negócio

Por isso é importante testar a sua ideia, o seu projeto e 
o seu negócio em pequenas entregas para validar se o 
caminho está na direção projetada e investir na próxima 
etapa.

Experimente essa dica no seu próximo desafio. 

Se precisar retomar alguns passsos, não 
tem problema! É apenas um recuo, uma 
reavaliação, um ajuste para ganhar mais 
intensidade.

15/31



Você já chegou até aqui,
agora só falta planejar
o posicionamento 
da  sua MARCA.
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Crie um conceito de 
Negócio para a sua marca
Criar uma marca vai muito além da 
elaboração de um desenho bonito. 

Uma marca bem projetada traduz a sua 
empresa, seu propósito, sua missão, 
visão e valores conectados com 
as tendências e em destacar a sua 
empresa no mercado.
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Crie um conceito de 
Negócio para a sua marca
O resultado desse percurso é a  materialização 
da marca em um conceito de negócio que 
define toda a comunicação da empresa, 
seja ela presencial ou online para se 
relacionar com as pessoas.
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Defina o perfil
do seu cliente IDEAL
Identifique padrões de comportamento dos 
clientes, quais são os valores, gostos, desejos 
e necessidades que se conectam ou podem se 
conectar com a cultura da sua empresa.

Avalie ainda, como a sua empresa reage diante 
dos desafios no relacionamento com o cliente 
e o como gera fidelização.

19/31



Destaque-se 
do concorrente
Acompanhe a sua concorrência direta e indireta. 
Você só pode estar entre os líderes, se sabe 
com quem divide o mercado. 

Atualize-se constantemente, 
busque novas tendências, 
analise diferentes entregas e 
comunicações de empresas 
do seu segmento e dos 
segmentos em alta.
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Transforme a sua 
empresa em uma
experiência incrível 
Analise a sua jornada de relacionamento com os seus 
clientes e crie momentos inesquecíveis que ampliam a 
reputação e o nível de satisfação sobre o seu negócio.
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Comunique-se
com eficiência
Tenha uma marca que represente a sua 
empresa e as perspectivas futuras de 
crescimento. 

Ter uma imagem profissional que 
reflita o seu negócio e seja bem 
construída faz toda a diferença no 
momento de realizar uma oferta de 
venda. 
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Comunique-se
com eficiência
Organize e padronize a imagem 
da sua empresa.

Faça um planejamento de 
comunicação e vendas com 
campanhas temáticas, eventos e 
atividades relevantes para fortalecer a 
sua imagem e ampliar a conversão das 
vendas. 

É fundamental que exista harmonia 
entre a marca e as diferentes mídias 
que está sendo exibida para gerar 
reconhecimento pelo público.
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Tenha presença digital
A sua empresa está presente em diversas redes sociais 
apresentando produto ou serviço, gerando relacionamento 
e ofertas para os seus clientes?

Se sim, ótimo! Você está no caminho certo. 

Se não está presente 
em nenhum local na 
internet, a sua empresa 
não existe!

Vivemos a era digital e faz 
parte da construção dos 
resultados gerados pela 
sua comunicação e vendas.
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Tenha presença digital
Prospecte, relacione e venda online.
Potencialize a sua marca com a 
comunicação digital!

Encontre o seu cliente ideial 
e crie relacionamentos 
próximos e autênticos,
como já se faz muito 
na divulgação e 
relacionamento 
presencial.
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Controle suas Finanças
Para crescer, fazer melhorias  e investir na 
empresa é preciso ter finanças saudáveis. 

Defina um orçamento mensal para 
investir na sua marca, na comunicação 
e na divulgação.

Um bom planejamento estratégico 
pode projetar ciclos de 
desenvolvimento com pequenas 
entregas e atingir os resultados  
quebrando a meta por realizações 
por em fases.
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Controle suas Finanças
Construa uma reserva financeira para que 
você fique tranquilo e mantenha-se focado 
em construir os resultados, mesmo com as 
adversidades e mudanças de rotas.

Esse é um hábito fundamental para 
enfrentar momentos de crises, baixas 
demandas, transformações e 
desafios.
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Equilibre o tripé 
da sustentabilidade

Ter um negócio lucrativo é importante,
mas quando o sentindo de existir dessa
relação de troca que é o consumo também
gera impacto social e ambiental o nível de
satisfação e entrega de valor é outro.

A preocupação com o meio ambiente
e com as pessoas é prioridade!
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Equilibre o tripé 
da sustentabilidade
Ao projetar um novo produto ou serviço
avalie como o impacto positivo pode 
ser maximizado e como o impacto 
negativo pode ser eliminado, otimizado 
ou transformado.
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Quer saber mais como Planejar o 
posicionamento da sua marca?
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Clique aqui e inscreva-se na lista de espera 
para o Curso MARCAS DIGITAIS.

https://forms.gle/5cbxrHdCPzj8UMz79


www.priwdesign.com.br
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