Pacote de Serviços Starter
PREPARANDO SUA EMPRESA
PARA O MERCADO

PACOTES DE SERVIÇOS STARTER ...
O Pacote de Serviços Starter consiste na criação ou reformulação de 7 serviços que têm por
ﬁnalidade, criar identidade visual para sua empresa de acordo com seus objetivos e prepará-la para a
geração de oportunidades de negócios.
É destinado a empresas iniciantes que não possuem marca e identidade visuais deﬁnidas, ou
empresas que necessitam aprimorar sua marca e identidade já existentes.
Especialistas em comunicação marketing e vendas devem realizar um estudo detalhado sobre como
posicionar um negócio perante o mercado de acordo com as suas necessidades. A partir daí,
desenvolvem-se uma série de ações, como criação de um site, identidade corporativa, redes sociais e
até mesmo de uma marca, caso ainda não tenha uma.
Também serão realizadas ações para deﬁnir o PCI - Perﬁl de Cliente Ideal do seu negócio e a
intermediação para os serviços de registros e hospedagens relacionados a marca da sua empresa.
O Pacote de Serviços Starter, prepara seu negócio de forma efetiva e conﬁável para o mercado. O
Starter vai ajudar você, a deixar sua empresa pronta para ser divulgada para o mercado gerando
visibilidade da sua marca e aumentando suas oportunidades de negócios.
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Marca

O primeiro passo é ter uma marca. Isso signiﬁca ter uma representação ﬁgurada que se associe à
algum produto ou serviço. Pode ser um nome, ou até mesmo uma única letra. O importante é que
essa representação faça com que uma pessoa associe a imagem ou som à uma empresa ou produto.
O conceito de marca é bem mais abrangente e vai além da representação gráﬁca. É a união entre um
nome fantasia e sua representação gráﬁca interligando a "promessa" de um produto ou serviço. Deve
existir um diferencial do seu empreendimento, frente aos concorrentes tornando-o especial e único.
Desta forma, o objetivo é marcar a imagem na mente do consumidor, isto é, associar a imagem à
qualidade do produto ou serviço prestado. Em função disto, uma marca pode formar um importante
elemento temático para a publicidade.
Ou seja, podemos dizer que uma marca trata-se da soma total da opinião que os usuários e clientes
têm de uma empresa. Vai além da identidade visual ou logo, já que compreende todo o valor
agregado e percepção de mercado adquiridos ao longo do tempo.
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Registros e Hospedagem

No mundo digital e conectado, o registro e a hospedagem em plataformas da web são
fundamentais. Mas o que signiﬁca registrar e hospedar?
Quando se fala em domínio ou registro em uma plataforma digital, estamos falando em cadastrar um
nome. Ou seja, um título ou uma sequência de caracteres que vão ligar um conteúdo a um nome, a
um domínio na internet.
Já a hospedagem se refere ao armazenamento de conteúdos dentro de uma plataforma. Diferente do
domínio, que faz apenas a ligação de seu site para que ele seja acessado através de uma palavra ou
sequência de caracteres, a hospedagem é um como um espaço online reservado para seu site na
internet. É por meio dela, que você armazena os arquivos que mantém seu site no ar.
O registro de uma marca é uma importante forma de protegê-la de cópias e usos indevidos. Dentro
da lei, uma empresa com marca registrada possui uso exclusivo do nome dentro do seu país de
origem e fora dele.
Esses serviços são realizados, na prática, por meio do Registro da marca no INPI - Marcas e Patentes,
pelo Registro Anual do domínio no Registro.br e pela Hospedagem Anual do domínio web.
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Identidade Corporativa

Com a marca deﬁnida, o próximo passo é ampliﬁcar a identidade da empresa de forma física e visual.
É hora de desenvolver um manual com os parâmetros de como sua marca deve ser utilizada em
materiais de mídia impressa e digital, que simultaneamente vão construir ou aperfeiçoar a imagem
da empresa.
O manual de identidade é uma espécie de guia, pois padroniza o uso de elementos técnicos de uma
marca. A utilização do manual ajuda a organizar e facilitar o trabalho de identidade visual que conta
com itens como logo, cores, graﬁsmo e estilo fotográﬁco.
A identidade visual de uma empresa é, sem dúvida, um dos fortes componentes de sua imagem
interna e externa. Por meio dela, estimula-se a associação de coerência, organização, solidez e
personalidade.
Um programa adequado de identidade visual é também fator decisivo para a atuação eﬁciente da
empresa nos âmbitos mercadológicos, empresarial e institucional. Apresenta os princípios básicos de
construção e utilização da logomarca e dos demais elementos que, somados, constituem a imagem
corporativa da marca.
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Institucional

O institucional é também uma forma de apresentar/divulgar uma empresa. A Apresentação
institucional pode ser uma ferramenta imprescindível para conquistar novos clientes ou engajar
colaboradores.
Trata-se de um tipo de estratégia que tem como o principal objetivo transmitir a melhor imagem
possível de uma empresa. Embora muitas pessoas saibam fazer uma apresentação simples, nem
todas sabem como explorar as melhores oportunidades para encantar o público.
Além de garantir a boa imagem da empresa, também devemos fazer com que a marca seja uma
tendência, de tal forma que o nome da empresa esteja no Top of Mind. Isso signiﬁca que, quando sua
persona, ou cliente, pensar em um assunto ligado ao seu segmento, sua empresa ou marca será a
primeira a ser lembrada.
Os primeiros passos para obtermos esses resultados é o desenvolvimento de apresentações
diferenciadas e atualizadas sobre sua empresa, com design e conteúdos únicos, através de vídeos e
outros meios de divulgação.
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PCI - Perﬁl de Cliente Ideal

O Perﬁl de Cliente Ideal, também chamado de PCI, é uma delimitação das características que são
comuns em suas negociações de sucesso. Em outras palavras, é a idealização do cliente perfeito para
o produto e/ou serviço que sua empresa oferece.
Ao identiﬁcar o cliente ideal, você consegue direcionar as suas estratégias comerciais para atender
especiﬁcamente aquele perﬁl. Aumentando, assim, as suas chances de sucesso e taxas de conversão
em todas as etapas do funil.
Os clientes que se enquadram no perﬁl de cliente ideal são ótimos exemplos de cases de sucesso,
prestando depoimentos que auxiliam nas suas vendas futuras.Desta forma, reforçam sua autoridade
no mercado e despertam o gatilho mental da prova social, que acelera o processo de fechamento da
compra.
Lembre-se! De nada adianta fazer uma estratégia genérica, como se todos fossem potenciais clientes,
eles não são!
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Redes Sociais

As redes sociais facilitam o troca de mensagens e conteúdos entre seus usuários.
Isso signiﬁca que um grande número de pessoas tem acesso à informações de forma rápida e
eﬁcaz, por meio de ferramentas que facilitam a disseminação de mensagens. É uma forma de
conexão integrada, que não pode faltar entre as ações de marketing.
As redes sociais possibilitam o estreitamento da relação Cliente e Empresa, pelo fato da facilidade
de acesso e o dinamismo para se obter um feedback de ambas as partes. Com isso é possível
desenvolver estratégias de marketing digital cada vez mais próximas das necessidades e desejos do
público alvo.
Auxiliam também a construção de uma boa reputação para a sua marca. Assim como toda ação de
comunicação e marketing, as redes sociais precisam atender aos objetivos da empresa, ou seja, ao
posicionamento e a imagem que se deseja atingir. Caso contrário nada disso faria sentido.
Facebook, Twiter, Linkedin, Google Meu Negócio, Instagram e Youtube são exemplos de redes sociais
de grande aceitação por parte dos usuários. Cada uma com suas particularidades, mas todas
essenciais para se destacar no mercado.

7

Site / E-commerce

Dentro do mundo digital e do mercado cada vez mais aliado as ferramentas virtuais, a criação e a manutenção
de um site é fundamental. É uma maneira de garantir visibilidade e facilitar o acesso aos produtos ou
serviços, sem o cliente precisar sair de casa.
Diante da facilidade proporcionada pelas novas tecnologias e principalmente as disponibilizadas pelos
smartphones, mudou os hábitos e maneiras de pesquisas do cliente potencial.
A partir do momento em que uma empresa não possui presença digital, por meio de um site bem elaborado,
que seja visualizado de maneira correta, tanto em smartphones quanto em desktop, ela perde espaço para os
concorrentes que têm. Há uma grande possibilidade que seu público alvo passe a enxergar sua empresa como
ultrapassada e pouco acessível, consequentemente prejudicando sua credibilidade.
Através de um site, é possível marcar presença on line e desenvolver um trabalho de marketing digital que
possibilita alcançar resultados bastante expressivos, atraindo potenciais clientes e gerando mais conversões.
Sites também podem são utilizados como ferramentas para o Comércio Eletrônico, onde são realizadas
transações comerciais por meio de smartphones e tablets, por exemplo.
Além disso, o site rompe as barreiras da localização geográﬁca. Dependendo do seu tipo de produto ou serviço,
sua atuação não ﬁcará mais restrita aos clientes que estão próximos à sua empresa; em vez disso, será possível
lidar com clientes de qualquer lugar do país e até mesmo do mundo.
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