
))



}Símbolo de força e planejamento.

Uso de recursos de forma sustentável.
Reconhecimento das limitações e ultra foco nas habilidades.

BEAR BRANDING

))



Pilares Técnicos
Pool de ferramentas e processos pra 

ampliar a visão e planejar

Pilares Humanos
Pool de talentos engajados por 

propósitos e resultados))



Marcas fortes, verdadeiramente fortes, são as que 
adquirem relevância humana. 

Humano vai além do funcional.

Mais do que uma acão de marketing um bom Plano 

de Branding é aquele que inlfuencia o maior 
número de Touch Points através de adesão aos 

propósitos e posicionamento.

Cada marca é única. 

Cada Plano de Branding também deve ser.
Nosso papel desenvolver um plano único para cada 

marca parceira, filtrando os mais adequados 
processos e ferramentas.



Percepções sobre 
a marca

Comunicação 
de  Branding

Mix e 
Rentabilidade

Insights e 
Inovações

Gestão
Inteligente

Posicionamento
de marca Desempenho e 

reconhecimento
Governança

Plano 
Comercial

Panorama 
de Mercado

Sensitive Points

))



}Pilares do Posicionamento

Objetivos do Negócio

Tom de Voz e Personalidade

Segmentação de análises via Setor de 
Inteligência

Revisão de Mix por rentabilidade

Inteligência de Mercado

Sistematização de Análise de Resultados

Sistema de Meritocracia

Sistematização Comercial

Ferramentas de Vendas e Gestão

Comunicação Integrada

…......

Principais Processos e Ferramentas



Grandes Marcas e o Pool Branding

* Empresa onde atuei como CLT. Não foi cliente PJ.

*



Símbolo de força e planejamento. Uso de recursos de forma sustentável.
Reconhecimento das limitações e ultra foco nas habilidades.

Convidamos a Aerojet para uma jornada ao mundo Pool Branding



Símbolo de força e planejamento. Uso de recursos de forma sustentável.
Reconhecimento das limitações e ultra foco nas habilidades.

Pioneira

Foco em expertise técnica

Rígido controle de qualidade

Full Service

Conceptualizadora de tendências

50 anos de experiência



(re)Segmentar linhas, (re)Posicionar a presença comercial,
Superar Guerra de Preços e Ampliar Rentabilidade

Manter-se como autoridade técnica, desenvolvedora de inovações e reconhecida pelo elevado padrão de qualidade é um 

desafio para empresas inseridas em mercados ultra competitivos, principalmente quando clientes e consumidores parecem
focar cada vez mais em preços baixos.

Rentabilizar neste cenário exige eficiência desde o processo de concepção de produto até sua chegada na casa do 

consumidor, assim como ferramentas comerciais baseadas em inteligência de dados.

Macro Desafio



{  Segmentando os Desafios }

Levantamento e tratamento de 
dados internos

Definição dos racionais de análise 
de resultados

Absorção de Orçamento e Metas

Sistematização de Controles

INTELIGÊNCIA

Posicionamento dos 
competidores

Shopping de preços

Canais

Presença no PDV

Estratégia de Trade

MERCADO

Segmentação por linhas

Margem/Rentabilidade por linha

Posicionamento, PDV e 
comunicação de produto

Pricing

PRODUTO

Posicionamento

Estratégias

Ferramentas

Time

Canais/Planos

COMERCIAL



O que é desafio

{ INTELIGÊNCIA

MERCADO

PRODUTO

COMERCIAL



} Os Pilares do Posicionamento nascem do resultado
do processo de aprofundamento na essência da 

instituição e do mercado.

Estes pilares são uma espécie de mantra da 

companhia e servem como um guia para tomadas de 
decisões em todos os setores da empresa.



} Se um colaborador tem dúvida sobre uma atitude a 
ser tomada, os Pilares têm a resposta.

Se um gestor tem dúvida sobre uma decisão 
estratégica, os Pilares devem ser seu norte.



Pré Projeto



Pré Projeto

Objetivo
Retomada de mercado e 

ampliação de rentabilidade

Cenário
Capacidade de Investimento LImitada

Proposta Pool
Pacote enxuto e conciso de análises e 

recomendações de ações



Pré Projeto  .  O projeto final pode sofrer adequações

1. Mapa de Branding

Briefing institucional (com sócios, líderes e colaboradores)

Mapa de Cultura da Marca

Qualificação do Branding

Recomendações para Posicionamento de Marca

Criação ou revisão dos Valores da Marca (missão, visão, princípios)



Pré Projeto  .  O projeto final pode sofrer adequações

2. Núcleo de Inteligência

Análise de Base de Dados da Instituição

Estruturação das Métricas de KPIs

Desenvolvimento das matrizes de dados

Desenvolvimento do modelo de Apresentação de Resultados

Implantação do dia da Análise de Resultados (e estratégia comercial)

.



Pré Projeto  .  O projeto final pode sofrer adequações

3. Mapa Básico de Mercado

Análise de Posicionamento de Competidores

Análise de exemplos de presença no PDV

Segmentações percebidas

Análise de posicionamento de preços
.



Pré Projeto  .  O projeto final pode sofrer adequações

4. (Re) Poscionamento de Linhas

Análise das linhas de produtos atuais

Análise de tendências

Análise de precificação

Recomendações de ações e reposicionamento
.



Pré Projeto  .  O projeto final pode sofrer adequações

5. Plano comercial

Análise do time e plano comercial atual

Definição de estratégias comercias

Revisão de time comercial

Desenvolvimento de ferramentas estratégicas para Key Account

Revisão de métricas de variáveis (comissão)

Desenvolvimento de modelo do dia do comercial

Recomendações de ações comerciais e de trade (PDV)
.



Valores



Pré Projeto  .  O projeto final pode sofrer adequações

Investimento

6 X R$ 7.600,00
Execução de projeto em 6 meses

+ custos de deslocamento, alimentação e hospedagem

Reuniões
1 reunião presencial mensal

Demais reuniões por vídeo conferência



}
Um abraço e até breve

:)

Bem-vindo



www.poolbranding.com.br


