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MAS O QUE 
É UMA 
PROPOSTA 
DE VALOR? 

EXPLICA AOS SEUS 
CLIENTES COMO VOCÊ 
PODE SOLUCIONAR OS 
PROBLEMAS DOS 
MESMOS 

PROPORCIONA 
DIFERENCIAÇÃO ÚNICA, 
INDUZINDO SEU CLIENTE 
A COMPRAR O SEU 
PRODUTO E NÃO O DE 
SEU CONCORRENTE 

OFERECE VALOR 
QUANTIFICADO EM 
BENEFÍCIOS, QUANTO 
MAIS BENEFÍCIOS MAIOR 
TICKET MÉDIO  

OS TRÊS PILARES DE UMA PROPOSTA DE 
VALOR, E O POR QUÊ DE TAMANHA 
IMPORTÂNCIA 
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QUAIS AS 
CARACTERÍSTICAS DE 

UMA PROPOSTA DE 
VALOR?

As pessoas devem compreender 
prontamente, simplicidade é essencial

A sua proposta deve "falar" a mesma língua 
do público que deseja atingir 
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COMO CRIAR UMA 
PROPOSTA DE VALOR DE 

UMA EMPRESA

Primeiro passo - Defina qual 
benefício você estará ofertando

Segundo passo -  Faça um 
parágrafo com uma sentença de 
duas a três linhas que explique 
o que você faz, para quem é o 

seu serviço ou por que ele é útil.

Terceiro passo - Liste 
brevemente os principais 

benefícios ou serviços que você 
oferece.

Quarto passo - Utilize uma 
imagem que reforce a sua 

mensagem principal.
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VALIDANDO SUA PROPOSTA DE VALOR 

Veja se sua proposta inicial responde 
a essas perguntas:
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Que produto ou serviço a sua empresa vende? 
Qual é o principal benefício que a sua empresa oferece? 
Quem é o seu público-alvo? 
O que torna a sua oferta original e diferente? 



DICAS PARA 
CRIAÇÃO DE 
UMA 
PROPOSTA 
EFETIVA

Investigue o seu 
público-alvo 
Crie uma persona 
ou comprador 
ideal 
Investigue seus 
concorrentes 
Determine o 
principal 
benefício do seu 
produto 

ESTEJA DISPOSTO A INOVAR E BUSCAR 
MELHORIAS O TEMPO TODO
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CASES 
DE  
SUCESSO

As aplicações da proposta de valor 

em marcas já consolidadas no 

mercado mundial, e a importância 

de cada um dos fatores essenciais 

citados anteriormente: 
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COCA 
COLA 
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O que a empresa vende: A Coca Cola vende emoção, principalmente 

alegria e felicidade, muitas vezes representadas em suas propagandas.

Qual é a vantagem de usá-lo: A marca traz consigo a ideia de família, 

festa, alegria.

Quem é o público-alvo para esse serviço:O público jovem é o principal 

foco do seguimento, pois a Coca Cola preza por uma renovação de seus 

consumidores em potencial.



COCA 
COLA 
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O que a empresa vende: camisas masculinas com bom caimento e 

tecido confortável.

Qual é a vantagem: comprar online camisas com bom caimento, 

tecidos leves e secagem rápida.

Quem é o público-alvo para esse produto: homens que buscam 

elegância e conforto para desempenhar as mais diversas atividades do 

dia a dia.



COCA 
COLA 
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O que a empresa vende: uma ferramenta que ajuda a organizar 

visualmente arquivos e atividades.

Qual é a vantagem de usá-lo: é possível movimentar as atividades por 

posição e colunas para manter o controle das informações e condensar 

tudo em um só lugar.

Quem é o público-alvo para esse serviço: pessoas e empresas que 

querem organizar suas tarefas.
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