CAPACITAÇÃO
EM SENSEMAKING
SENSETOOLS

Sabatina

quem
você
pensa
que é?

Explore questões para o
POSICIONAMENTO DE MERCADO
de um ser viço ou produto

RODADAOR AL
Responda cada questão de forma clara e sucinta... se você puder!
Quanto mais você demorar ou gaguejar durante as respostas, mais você
precisará refletir sobre seu serviço/produto (s/p) na RODADA ESCRITA.
Convide alguém para fazer as perguntas. Esta pessoa poderá te ajudar a
perceber os pontos críticos. Sugiro usar uma ampulheta de 1 minuto para
limitar o tempo de resposta por questão.

RODADAESCRITA
Na segunda fase, escreva as respostas sem pressão alguma. Se sentir
vontade de mudar uma questão já respondida à medida que avança, tudo
bem. É normal que isto aconteça. Todas as perguntas foram feitas para ajudar
você a refletir sobre seu s/p. É interessante que outras pessoas envolvidas
respondam as questões também, sem sua influência. Assim você terá vários
pontos de vistas que te ajudarão na compreensão dos seus desafios de
posicionamento da marca. Começando em 3... 2...1!
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clareza

FRAME DE REFERÊNCIA

O que seu serviço ou produto faz?

Com que outros serviços/produtos o seu pode ser
comparado?

Diga de outra forma
O que há em comum entre o seu s/p e os “players”
comparáveis?

Dê exemplos

FRAME DE DIFERENCIAÇÃO
O que faz as pessoas preferirem seu s/p?
Explique usando uma analogia

ESPELHO
PEÇA A CLIENTES OU POTENCIAIS CLIENTES PARA
RESPONDEREM AS QUESTÕES ACIMA.

FORÇA COMPETITIVA
O que outros serviços/produtos teriam de fazer para ter seu
diferencial competitivo?

Com que grau de dificuldade?

P

M

G

LIMITES
RELEVÂNCIA

Considerando o domínio do problema, o que seu s/p poderia
fazer e não faz? Por que?

O que as pessoas ganham com seu s/p ?

O que as pessoas perdem sem seu s/p ?
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O que seu potencial cliente ganha com isso?

SÍNTESE
Você diria que, de acordo com as respostas acima, o
posicionamento de mercado do seu s/p tende a ser
A. Claro e diferenciado (é ou será referência para novos players)

O que seu potencial cliente perde com isso?
B. Claro mas genérico (o s/p não se destaca no cenário competitivo)
C. Confuso e diluído (difícil situar o s/p em uma única posição)
D. Indefinido (impossível situar o s/p em qualquer posição)
Que tipos de clientes poderiam se interessar pelo seu s/p e
você não teria interesse em atender?

PERGUNTA
O que deve ser feito para que seu s/p tenha um
posicionamento de mercado mais claro e atrativo para os
clientes em potencial?

Por que?

OPORTUNIDADES
Quais são as duas variáveis mais importantes para os
clientes em potencial? Ex: preço, qualidade, acesso,
variedade, customização, design, inovação etc.
1
2
Cruze as duas variáveis e situe as marcas de seus
competidores nos 4 quadrantes gerados. Onde estão as
oportunidades? Onde seu s/p está situado?

2

1

Bom trabalho!
Você está mais
perto do sucesso!
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CONHEÇA TAMBÉM AS
OUTRAS FERRAMENTAS
BRIEF

que tal uma ajuda na hora das reuniões?
Saiba como estruturar o caos.

Denise ELER

contato@sensemakers.com.br

RADAR

onde está a competitividade
do seu modelo de negócios?

CONHECE ALGUÉM QUE GOSTARIA
DE TER ACESSO A ESTE MATERIAL?
COMPARTILHE: www.sensemakers.com.br/#gifts
Este documento faz parte do material didático do
Programa de Capacitação em Design Thinking & Sensemaking, de Denise Eler

Designed by: Denise Eler
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