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1. DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS

❑ Aqui você deve descrever os principais itens que serão fabricados, vendidos ou os

serviços que serão prestados.

Especificando detalhes como tamanho, modelo, cor, sabores, embalagem, apre-

sentação, rótulo, marca, etc. 

OBS: Lembre-se de que a qualidade do produto é aquela que o consumidor enxerga 



PLANO DE MARKETING – PREÇO

2. PREÇO

❑ Preço é o que o consumidor está disposto a pagar pelo que você irá oferecer

❑ Deve-se levar em consideração aspectos como:

❑ Custos do produto ou serviço

✓ Proporcionar o retorno desejado

✓ Avaliar o quanto o consumidor está disposto a pagar

O preço está relacionado ao BENEFÍCIO que pode trazer para o cliente

OBS: Preço é relativo Poder de compra 5



.
❑ Promoção é toda ação que tem como objetivo apresentar, informar, convencer e

lembrar ao cliente de COMPRAR o seu produto ou serviço.

❑ Estratégias que você poderá utilizar:

▪ propaganda em rádio, jornais e revistas;

▪ internet;

▪ amostras grátis;

▪ mala direta, folhetos e cartões de visita;

▪ catálogos;

▪ carro de som e faixas; 6

3. ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS 



4. ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

❑ A estrutura de comercialização diz respeito aos canais de distribuição, isto é, como

seus produtos e/ou serviços chegarão até os seus clientes

1. Vendedores internos

2. Vendedores externos

3. Representantes

4. Você mesmo

OBS: Tamanho dos pedidos, quantidade de compradores e o comportamento do cliente,

isto é, se ele tem por hábito comprar pessoalmente, por telefone ou outro meio.
7



5. LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

❑ Identificar a melhor localização para a instalação de seu negócio e justificar

os motivos da escolha desse local

▪ Analise o contrato de locação, as condições de pagamento e o prazo do aluguel do imóvel;

▪ Verifique as condições de segurança da vizinhança;

▪ Observe a facilidade de acesso, o nível de ruído, as condições de higiene e limpeza e a existência de

locais para estacionamento;

▪ Fique atento para a proximidade dos clientes que compram seus produtos e o fluxo de pessoas na

região;

▪ Lembre–se de certificar da proximidade de concorrentes;

▪ Avalie a proximidade dos fornecedores, pois isso influencia no prazo de entrega e no custo do frete;

▪ Visite o ponto pelo menos três vezes, em horários alternados, para verificar o movimento de pessoas

e de veículos no local.
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1. LAYOUT

❑ Por meio do layout ou arranjo físico, você irá definir como será́ a distribuição dos

diversos setores da empresa, de alguns recursos e das pessoas no espaço disponível

❑ Benefícios:

▪ Aumento da produtividade;

▪ Diminuição do desperdício e do retrabalho;

▪ Maior facilidade na localização dos produtos pelos clientes na área de vendas;

▪ Melhoria na comunicação entre os setores e as pessoas.

OBS: O ideal é contratar um profissional qualificado para ajudá-lo nessa tarefa, mas se isso não for

possível, faça você mesmo um esquema, distribuindo as áreas da empresa, os equipamentos, móveis

e as pessoas de forma racional e sensata.
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1. LAYOUT
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2. CAPACIDADE PRODUTIVA/COMERCIAL/SERVIÇOS 

❑ É importante estimar a capacidade instalada da empresa, isto é, o quanto pode ser

produzido ou quantos clientes podem ser atendidos com a estrutura existente.

Diminuir a ociosidade e o desperdício
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3. PROCESSOS OPERACIONAIS 

❑ É o momento de registrar como a empresa irá funcionar, ou seja, como serão feitas as

várias atividades. Descrevendo etapa por etapa:

▪ Como será a fabricação dos produtos

▪ A venda de mercadorias

▪ A prestação dos serviços

▪ As rotinas administrativas.
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4. NECESSIDADE DE PESSOAL 

❑ Faça a projeção do pessoal necessário para o funcionamento do negócio

▪ Sócios

▪ Familiares

▪ Pessoas contratadas

OBS: Verifique a disponibilidade de mão de obra qualificada na região, investir no

treinamento de sua equipe 14
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OBRIGADA!


