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Uma empresa nova, uma ideia inovadora... 

 

 

          Jolie 

     Empresa nova no ramo 

      de eletrodomésticos

            para beleza. 



 

 Um eletrodoméstico, voltado para a beleza, 

prático e sustentável, cujas características 

inovadoras o destacariam dos produtos similares 

de concorrentes. Ênfase em mobilidade.  

 

Um secador de cabelos à base de bateria, e que 

descarte o uso de fio: Brise. 



 

 Predominantemente público feminino, entre 

17 e 50 anos. 

 

 Classes A e B e secundariamente à classe C.  

 

Um público direcionado, com maior 

escolaridade que a secundária, que têm 

melhor entendimento quanto à questão 

energética proposta pelo produto. 



 

 Visando maior autonomia e melhor 

aproveitamento do tempo, o objetivo geral é a 

produção de um eletrodoméstico portátil que 

funcione à bateria, que também seja sustentável, 

feito de polímeros reciclados/recicláveis (de 

menor impacto) e usando células fotovoltaicas ou 

outra forma de aproveitamento da perda de 

energia proveniente do próprio processo de 

funcionamento. 



 Produto  

 É um conceito novo no mercado e busca maior praticidade. 

Apesar de estar atualmente na fase inicial de entrada no 

mercado e consolidação, o produto tende a demonstrar um 

crescimento devido a suas características únicas.  

 

 

 Preço 

 Co valor do mesmo encontrar-se-ia acima do valor normal 

para um produto de mesma potência. Este valor sofreria 

reajustes sazonais conforme a demanda e o surgimento de 

concorrentes no mesmo ramo. 



 Praça 

 Venda do produto em lojas de eletrodomésticos do varejo geral e a 
disponibilização do mesmo em salões e outros ambientes de cuidado 
estético. Enquanto nas lojas de eletrodomésticos seriam ministrados 
treinamentos rápidos e simples, nos salões o treinamento seria mais 
intenso, demonstrando as utilizações e funções mais especificas do 
produto. Em adicional, em ambos os casos consultores de venda da 
empresa realizariam visitas periódicas para sanar novas duvidas e 
alavancar as vendas. 

  

 Promoção 

  As principais medidas de divulgação do produto serão: 

-  Propaganda em revistas e sites especializados, além de canais de 
televisão, visando mais o período de conteúdo feminino; 

- Venda pessoal por meio de consultores em lojas de eletrodomésticos e 
salões de beleza; 

- Patrocínio de eventos de beleza em nível local e nacional; 

- Material publicitário em pontos de venda. 

  

 Pessoas 

 Compromisso forte com o bom atendimento dos clientes, e bom 
relacionamento entre os funcionários. 

 Processos seletivos criteriosos e treinamentos, eventos culturais e 
recreativos, campanha de incentivo à produção venda e de troca de 
experiência entre funcionários. 
 



Pontos Fortes Oportunidades Pontos Fracos Ameaças  

Inovação que 

atende uma 

necessidade; 

 

Relação 

ambiental – 

produto 

sustentável; 

 

Portabilidade e  

praticidade. 

Tarefas simultâneas e 

tempo melhor 

aproveitado - 

mobilidade 

 

Praticidade em viagens 

– portabilidade 

 

Preocupação com a 

aparência e estilo dos 

brasileiros.  

Alto custo da 

produção 

 

Empresa não ter 

nome 

consolidado no 

mercado. 

  

 

Concorrência 

forte com 

inovações; 

 

Alteração da 

economia; 

 

Produto não 

essencial; 

 

Adaptação às 

exigências 

normativas. 
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