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ENTENDENDO A IMPORTÂNCIA  
DOS KITS DE PRODUTOS 

Os kits promocionais são excelentes 
ferramentas para auxiliar na construção e 
fortalecimento de uma marca. Além disso, 

a estratégia também é capaz 
de impulsionar as vendas, 

considerado que o kit 
vai atrair uma demanda 

distinta da usual, construir 
um relacionamento com 

o cliente, fidelizar e trazer 
informações importantes 

do mercado para a empresa.

A empresa precisa estar atenta a algumas questões referentes ao processo de 
elaboração dos kits promocionais, como envolver os colaboradores na composição 
do combo, no design da embalagem, na formação de preço do kit e nas questões 
ligadas aos processos operacionais.

Ao incluir kits de produtos no seu portfólio, a empresa se beneficia com o ganho de 
mercado devido ao destaque que a marca recebe, aos novos clientes fortalecidos, 
e se fortalece estrategicamente.

Se você estiver com estoque alto de determinado produto, colocá-lo em um kit, 
com um produto que tenha alta saída, vai otimizar seu estoque, reduzindo itens 
com baixa rotatividade.

Além disso, ao negociar kits você amplia as oportunidades de venda para 
determinado item. Com isso, pode ser interessante comprar mais unidades junto 
ao fornecedor, permitindo a negociação de descontos. Negociando melhor com 
o fornecedor, você também cria um vínculo maior de confiança, oportunizando 
uma melhor gestão das compras. 

A criação de kits de sucesso exige uma dose de experimentação. A dica é fazer 
testes, alternar alguns produtos e avaliar o desempenho das vendas. 

Com um bom planejamento estratégico é possível obter os melhores resultados! 
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AS VANTAGENS DOS KITS DE PRODUTOS
A venda de produtos na forma de kits pode ser altamente vantajosa para a empresa. 
Isso porque os kits promocionais dificilmente são ignorados, pois a mensagem 
da marca é facilmente registrada, já que trazem mais vantagens na experiência de 
compra. Confira quais são essas vantagens: 

Maior flexibilidade na formação de preço
Formar preço é fundamental na estratégia de competição. E na disputa pelo cliente, 
nem sempre se consegue chegar ao preço das empresas concorrentes. Nesses casos, 
a formação do kit é uma forma de diminuir o preço médio, gerar competitividade e 
não perder sua margem de lucro. Por outro lado, criando kits que ganham o gosto 
dos clientes, o faturamento aumenta, já que você terá um aumento de vendas com 
tickets médios maiores.

Oferta de frete competitivo (para quem trabalha com e-commerce, isso 
é primordial!)
Quando o kit é montado, o custo do frete é diluído, diminuindo o custo final da 
venda, tornando distâncias longas mais competitivas. Dependendo do local onde 
sua empresa está sediada, o valor do frete pode ser um problema, mesmo que 
os preços de venda sejam competitivos. Os kits podem ajudar a compensar essa 
diferença, principalmente para itens de menor ticket médio. Ao montar um kit com 
vários produtos o consumidor final vai pagar por um frete único. 

Otimização de Estoques
Já é sabido que produto parado em estoque é dinheiro desperdiçado. Usando kits 
de produtos, você consegue diminuir o estoque de produtos com baixo giro, sem 
necessariamente baixar tanto o preço destes produtos, comprometendo os lucros. 
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COMO PLANEJAR SEU KIT DE PRODUTOS
Na formação do kit de produtos, é primordial entender a escolha dos produtos e 
como eles serão combinados.

Criar uma matriz BCG do seu portfólio de produtos auxiliará na melhor 
escolha e combinação.

A matriz BCG é uma ferramenta que foi desenvolvida há algumas décadas pela 
consultoria Boston Consulting Group. Trata-se de um gráfico utilizado para analisar 
um produto em relação ao mercado e aos seus concorrentes. A matriz BCG conta 
com dois eixos: 

• Crescimento de mercado;

• Participação relativa de mercado. 

O objetivo é verificar o desempenho e potencial futuro de cada produto, facilitando 
a tomada de decisões estratégicas.

Pensando na formação de kits de produtos, a matriz BCG pode ser aplicada a fim 
de identificar oportunidades e reciclar o ciclo de vida de um produto, auxiliando 
na tomada de decisões a respeito dos produtos. Isso inclui  se vale ou não a pena 
investir neles, ou quais são os produtos que precisam ser retirados do mercado.
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Depois de identificados os produtos e suas potencialidades, chegou a hora de 
escolher quais entram no kit. 

É preciso muita atenção ao escolher os produtos que serão incluídos. A dica de 
ouro é complementar as mercadorias de alguma forma. 

Por exemplo, de nada adianta você montar um kit para tratamento de cabelo que só 
tenha shampoo, ou que só tenha creme para hidratar; pense em produtos que se 
complementam, como um kit com shampoo, condicionador e creme de pentear. 

Você também pode montar um kit que envolva produtos que não estão no seu 
portfólio, mas que vão enriquecer o kit. Dessa forma, você cria parcerias com outras 
empresas, diversifica seu mix e acaba por conquistar clientes que não conheciam 
sua marca, mas já eram clientes da empresa. Se você vende alimentos, por exemplo, 
incluir um kit com utensílio utilizado em cozinha, como um vasilhame ou talher, é 
uma oportunidade de parceria.

Para que a venda do kit compense e traga ganhos financeiros para sua empresa, 
como já foi dito, é muito importante a formação do preço, compreendendo sua 
margem de lucro, a partir dos preços médios dos produtos que compõem o kit.

Por isso, deve-se ter atenção aos custos da produção da embalagem, que 
representam um alto percentual da formação do custo do kit, além de ser um 
item atrativo para o consumidor.
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MONTANDO E VENDENDO O KIT 
Como já explicamos, é preciso muita atenção ao escolher os produtos que serão 
incluídos no kit, buscando complementaridade entre os itens a fim de deixar o 
pacote muito mais atrativo. Portanto, se a ideia é oferecer um brinde associado 
ao kit, como um lenço de cabelo em um kit de produtos cosméticos capilares, é 
importante que o brinde esteja associado ao produto principal.

Outra questão é entender como os kits serão expostos no local de venda: é o 
chamado Trade Marketing, ou a praça dos 4P´s. Assim como atender ao seu público-
alvo, a forma adequada de exposição na prateleira também será responsável pelo 
sucesso e giro do seu kit.

Uma dica estratégica para montar os kits é usar como referência a  Curva ABC. Ela 
te ajuda a classificar seus produtos: 

• A classe A são os produtos mais importantes do seu estoque. 
Esses produtos precisam de uma gestão mais ativa, pois eles 
representam uma boa parte do seu faturamento ou tem um alto 
giro. Esse item, dentro de um kit, é o chamariz da compra, no 
sentido de criar o valor percebido pelo cliente, já que são produtos 
de valor.

• A classe B são os produtos conhecidos como intermediários. Esses 
possuem uma boa margem de contribuição e precisam de uma 
gestão moderada. Nesta classe você pode encontrar produtos com 
grande potencial para a Classe A como também produtos migrando 
para a Classe C. Esse é o produto curinga, em se tratando de um 
kit, tanto pode atrair clientes que pagam mais alto, como os que 
buscam menor preço.

• A classe C é composta por produtos com baixo retorno de 
faturamento e giro. Eles podem estar sujeitos a um gerenciamento 
mais simples. Nessa classe você pode identificar produtos que 
podem ter sua estratégia de vendas melhorada ou retirá-lo do seu 
catálogo. Estes são os produtos que sempre devem fazer parte do 
kit de produtos, até a reversão da demanda, ou a exclusão total 
da fabricação.
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A divulgação do kit também é item fundamental. Se for uma empresa 
que faz uso das redes sociais, não esqueça de divulgar nestas redes os 
kits. Inclusive, enviar kits para alguns influenciadores digitais é uma 
estratégia bem utilizada e com bons resultados, em se tratando de mídias 
sociais. A personalidade pode testar, demonstrar e avaliar os produtos e a 
marca nas suas redes sociais. Essa ação costuma gerar mais vendas, já que os 
seguidores se sentem mais atraídos a realizar a compra do mesmo produto.

Estabelecer múltiplas parcerias com lojas virtuais, testando a receptividade do 
mercado em relação aos seus kits promocionais no ambiente virtual também pode 
ser uma ótima estratégia. 
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A ESCOLHA DO RECIPIENTE  
E DA EMBALAGEM 
A embalagem com um design bem elaborado é um dos elementos mais importantes 
nos kits promocionais. É ela que vai atrair sobretudo os clientes que ainda não 
conhecem sua marca.

Investir em uma boa identidade visual, com um design inteligente da embalagem, 
utilizando produtos sustentáveis e reaproveitáveis, despertará a curiosidade e 
interesse dos consumidores. Sistemas que o ajudem a guardar o produto em 
casa, que mantenham o produto na melhor forma de consumo por mais tempo, 
que abrem e fecham de forma inteligentes são valorizados por todos. 

Você pode optar por ter embalagens exclusivas, seja através de texturas e formatos 
distintos, ou tentar otimizar o custo, utilizando uma embalagem sem personalização, 
que costuma ter custo menor pela divisão com outras empresas.

Outro detalhe que pode fazer diferença na embalagem é acrescentar, no produto, 
uma história sobre a marca, como estratégia de storytelling, que nada mais é do 
que um breve texto, usando a narrativa, para contar a história da empresa, para se 
conectar com o consumidor pelo aspecto emocional. Ou apenas usar a embalagem 
para falar sobre os benefícios dos produtos, uma receita usando os produtos que 
compõem o kit. Esse texto pode ser publicado na própria embalagem, através de 
uma etiqueta(tag),  ou incluído dentro do pacote. Essas são algumas ideias para 
valorizar a embalagem, transformando-a em estratégica para a venda, afinal, a 
embalagem apresenta uma função fundamental: é através dela que a marca, e 
sua empresa, realiza o contato mais direto possível com o cliente.
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ENCANTE O SEU CONSUMIDOR

Agora que aprendeu como montar seus kits de produtos, lembre-se sempre de 
como essa estratégia pode ser eficiente para conquistar e encantar clientes além de 
atrair novos consumidores. Kits promocionais valorizam seus produtos e devem 
ser criados de acordo com o seu evento ou ação de marketing, a partir da análise do 
público que quer atingir. O segredo para a garantia de sucesso nesse tipo de ação é 
disponibilizar produtos de utilidade complementar e investir na ambientação e no 
atendimento ao seu cliente.  

Fizemos um resumo com dicas para apoiar sua estratégia:

Na hora do planejamento: 
desenvolver com antecedência um cronograma de ações de vendas é fundamental 
para garantir fornecimento adequado de seus insumos, e os itens que farão parte 
dos kits. Entender quais itens precisam do giro, como e quanto será utilizado de 
cada, e como isso afetará seu financeiro, estoque e comercial. Planeje sempre! 

Na escolha das datas: 
selecionar as datas mais importantes e movimentadas do mercado ajuda a organizar 
o calendário e evita desperdício de tempo e dinheiro. Do mesmo modo, datas mais 
paradas de vendas podem ser usadas como opção estratégica para lançamento 
dos kits. Se você vende vestuário, pensar em fins das estações para fazer kits com 
peças que ficaram sem venda, e que não servirão para a próxima estação, por 
exemplo.
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Mire no público-alvo: 
definir o público adequado para cada data e quais são os produtos certos para 
cada tipo de cliente. Entender quem é o cliente e fortalecer a confiança dele com a 
empresa e com a marca, facilitando a venda.

Monte sua propaganda: 
escolher a mensagem e divulgá-la nas redes sociais, ou outros meios que lhe 
aproximem do seu cliente. Pode ser um email, uma revista especializada da área, 
um evento, dentre outros. 

Aprimore seu atendimento: 
capacitar e personalizar o atendimento é uma maneira de conquistar clientes fiéis. 
Os seus colaboradores precisam entender como vender os kits e tornar a experiência 
do cliente agradável. 



Quer saber mais? 
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br
http://www.ba.sebrae.com.br

