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MÓDULO 1: CONCEITO 

 

Em uma visão atual, podemos dizer que marketing é uma estratégia 

empresarial, que tem como objetivo desenvolver novas oportunidades de 

mercado de forma a gerar necessidades e desejos de compra junto aos 

consumidores.  

Segundo Philip Kotler:” Podemos definir o marketing como o processo social e 

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e 

necessitam, criando e trocando produtos e valores uns com os outros” . 

 Assim surge o conceito de marketing que, segundo a Associação Americana 

de Marketing (AMA) o define como: “Marketing é o processo de 

planejamento e execução desde a concepção, o preço, a promoção e a 

distribuição de bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos 

individuais e organizacionais” .  

Marketing é muito mais do que uma filosofia é uma estratégia empresarial, e 

para que funcione é necessário à colaboração de todos os departamentos 

da empresa e também de outras organizações, devemos saber o que 

produzir compreendendo as necessidades do consumidor e encontrando 

soluções que os satisfaçam através do valor, qualidade e serviços prestados. 

Segundo Marcos Cobra: “É preciso descobrir o que o consumidor quer, ou 

necessita, e a partir daí orientar uma produção mais racionalizada” .  

Peter Drucker, um dos principais pensadores da administração, afirma que: 

“O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. É conhecer e 

compreender o cliente muito bem, de modo que o produto ou serviço se 

ajuste e venda por si só.” Pode-se dizer hoje com toda a certeza de que no 

Brasil se pratica vários tipos de marketing simultaneamente, cada um 

destinado a um mercado ou segmento distinto. 

 Por outro lado, as formas mais avançadas do marketing estão mudando 

rapidamente, devido à abertura externa e ao maior grau de competição 

existente hoje na economia brasileira. Pode-se dizer que a balança de poder 

nas organizações está pendendo hoje para os que garantem resultados 

imediatos, diminuindo a importância das estratégias de longo prazo. As 

mudanças de hoje, envolvem também uma nova forma de relacionamento 
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entre a indústria e o varejo, novas formas de comunicação com o mercado 

e um novo papel reservado às marcas tradicionais.  

O tipo de marketing praticado em um determinado país reflete, acima de 

tudo, o desenvolvimento socioeconômico, o grau de competição do 

mercado e a abertura para o exterior. No caso brasileiro, há mais um fator a 

considerar: as nossas extremas desigualdades sociais, geográficas e até 

mesmo culturais. Essa desigualdade faz com que vários tipos de marketing 

coexistam entre nós. No entanto, em sua essência, o marketing acompanha 

a natureza humana e, portanto, muda muito pouco. Se considerarmos a 

definição clássica de Kotler, sempre atual, apesar do tempo decorrido, daqui 

há 50 ou 100 anos ela continuará a ser atual. 

 

MÓDULO 2: COMPORTAMENTO DO CONSUMO 

 

O mercado consumidor é largamente influenciado pela idade, renda, nível 

de educação, pelo padrão de mobilidade e gosto dos consumidores, e é 

preciso identificar as forças ambientais que provocam influências no 

comportamento consumidor, entender este comportamento é a tarefa 

essencial do administrador de marketing.  

 Antigamente, os profissionais de marketing podiam compreender os 

consumidores por meio de experiência diária e do contato direto de venda. 

Mas as empresas e os mercados cresceram, evoluíram e muitos profissionais 

de marketing encarregados das tomadas de decisões perderam o contato 

direto com seus consumidores, valendo-se de técnicas como a pesquisa de 

mercado para estudá-los, na tentativa de aprender mais sobre o seu 

comportamento. 

 A empresa que conseguir compreender como os consumidores respondem 

aos vários estímulos de marketing, as diferentes características dos produtos, 

preços e apelos de comunicação terão uma grande vantagem sobre seus 

concorrentes, pois poderá identificar as necessidades atuais e futuras, 

melhorar o relacionamento com os clientes, obter a confiança e a fidelidade, 

e poderá planejar mais efetivamente a sua ação comercial.  
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O comportamento de consumo é influenciado pelas características e pelo 

processo de decisão de compra do consumidor. As características do 

consumidor incluem quatro fatores principais: culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos. Embora estes fatores não possam ser controlados pelo 

profissional de marketing, eles podem ser levados em consideração, podendo 

ser úteis na identificação e compreensão dos consumidores.  

Fatores que Influenciam o Comportamento de Consumo: 

Fatores Culturais: exerce uma das mais amplas e profundas influências, pois o 

profissional de marketing precisa compreender o papel exercido pela cultura, 

subcultura e classe social do consumidor. Fatores Sociais: podem ser grupos 

de referência, família, papéis sociais e posições do consumidor, podendo 

afetar as reações dos consumidores.  

Fatores Pessoais: são as características pessoais do consumidor, tais como: 

idade e ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida, 

personalidade e auto-estima. Fatores Psicológicos: podem ser definidos 

como: motivação, percepção, aprendizado, crenças e atitudes.  

 

Características do Comportamento de Consumo:  

 

Existem alguns fatores que influenciam o comportamento do consumidor no 

momento da tomada de decisão de compra, sendo:  

- As forças micro e macro ambientais influenciam no comportamento, 

podendo diminuir sua ação se não houver estímulos; 

 - O ciclo de vida do produto afeta o comportamento do consumidor 

(introdução, crescimento, maturidade e declínio); 

 - A complexidade da compra, ou seja, o fator risco de compra, pois pode ser 

uma compra de alto valor ou de baixo valor.  
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 O Processo Decisório de Compra: O processo decisório de compra é 

constituído por uma série de fases, cuja importância, intensidade e duração 

depende do tipo de compra que se efetua. O processo de compra pode ser 

desenvolvido por diferentes papéis que o consumidor assume:  

 

Iniciador, Influenciador, Decisor, Comprador, Usuário. 

 

Saber quem são os principais participantes e os papéis que eles 

desempenham, ajuda o profissional de marketing a aprimorar e adequar o 

programa de marketing.  

Ex: Banco do Brasil - Agência para jovens.  

Nos últimos anos, os avanços em informática, comunicação e tecnologia de 

comunicação, mudaram para sempre o mundo e, consequentemente, o 

comportamento de consumo, pois o poder deslocou-se para os 

consumidores; houve um aumento extraordinário das opções de 11 produtos; 

houve mudanças nas proposições de valores e nos padrões de demanda; 

surgimento de novas fontes de vantagem competitiva; privacidade, 

segurança e preocupações éticas; e jurisdição legal incerta. 

 Embora os efeitos totais dessas mudanças não venham a ser reconhecidos 

por algum tempo, as circunstâncias forçaram o comércio a avançar, 

adaptando suas atividades de marketing tanto em nível estratégico quanto 

tático. 

 Estágios do Processo de Compra:  

Enfatizam que o processo de compra tem início muito antes da compra 

efetivar-se, e continua após a mesma, a responsabilidade de uma empresa 

começa a partir do momento que o cliente se torna real, ou seja, após a 

compra. 

 1º) Reconhecimento do problema;  

2º) Busca de informações;  
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3º) Avaliação das alternativas; 

 4º) Decisão de compra; 

 5º) Comportamento pós-compra. 

 

MÓDULO 3: ESTRATÉGIAS 

 

O marketing opera em um ambiente global e dinâmico. As mudanças rápidas 

podem tornar as estratégias de sucesso de ontem rapidamente 

desatualizadas. As empresas de hoje lutam com mudanças de valores e 

orientações do cliente, estagnação da economia, declínio ambiental, 

aumento da concorrência global e uma série de outros problemas 

econômicos, políticos e sociais. Contudo, esses problemas também oferecem 

oportunidades de marketing. Hoje examinamos com mais cuidado as 

principais tendências e forças que estão mudando a paisagem do marketing 

e desafiando a sua estratégia: o crescimento do marketing em instituições 

sem fins lucrativos, a explosão da tecnologia de informação, a rápida 

globalização, a economia mundial em mudança e o apelo para mais ações 

de responsabilidade social. 

 A década passada deu uma lição de humildade às empresas comerciais do 

mundo inteiro. As empresas domésticas aprenderam que não podem mais 

ignorar os mercados e concorrentes globais. As empresas de sucesso em 

indústrias maduras aprenderam que não podem ignorar os mercados 

emergentes, as novas tecnologias e abordagens de administração. As 

companhias de todo o tipo aprenderam que não podem permanecer 

fechadas em si mesmas, ignorando as necessidades dos consumidores e o 

seu meio ambiente.  

À medida que nos aproximamos do novo século, as empresas terão de 

orientar-se para o cliente e para o mercado em tudo o que fizerem. Não basta 

serem orientadas para o produto ou para a tecnologia – muitas companhias 

ainda planejam seus produtos sem pensar na preferência do consumidor, e 

esses produtos são rejeitados do mercado. Não basta ser bom em conquistar 

novos consumidores, é preciso fidelizá-los. A chave do sucesso das estratégias 
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de marketing será um foco indiscutível no mercado e um compromisso total 

do marketing de proporcionar valor para os clientes. 

 

 Sistemas de Marketing:  

Os profissionais de marketing, com o intuito de estabelecer critérios para a 

elaboração de estratégias mercadológicas competitivas, propuseram o que 

foi chamado de Sistemas de Marketing. 

O Sistema 4 A’s : 

 Proposto por Raimar RIchers, é um modelo de interação das ferramentas de 

marketing com o meio ambiente, em função dos objetivos da empresa e da 

efetiva ação das ferramentas do composto de marketing, são eles:  

Análise: identifica as forças do mercado consumidor e ativa a demanda 

através da força do marketing (economia, política, sociedade, concorrência, 

legislação, tecnologia,...). Consiste em saber: O QUE, COMO, ONDE, QUANDO, 

POR QUE E QUEM COMPRA? Estimando a demanda e o potencial de 

consumo.  

Adaptação: é o processo de adequação da linha de produção e serviços da 

empresa às necessidades identificadas. Consiste no: DESIGN, 

CARACTERÍSTICAS, QUALIDADE, MARCA, EMBALAGEM, PREÇO,..., do produto, 

formando o chamado composto do produto.  

Ativação: é o processo de comunicação ao mercado, colocar em prática 

tudo que se planejou. Avaliação: é o controle da gestão de marketing, 

avaliando as forças e fraquezas da organização, as oportunidades de 

mercado e os problemas, visando neutralizar o impacto ambiental-interno. 

 O Sistema 4 C’s : 

 É o mais novo dos três sistemas, surgiu a partir da defesa de tese do Prof. 

Robert Lauterborn, que leciona Planejamento de Campanhas de Marketing, 

Integração e Comunicação, na Universidade da Carolina do Norte, EUA. 

Considera que os pontos estratégicos a serem observados são: Cliente, Custo, 

Conveniência e a Comunicação.  
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O Sistema 8 P’s : Segundo Madia4 , durante 25 anos, as matrizes convencionais 

do marketing consideravam apenas os “4 P’s” anunciados por Jerome 

McCarthy em 1960. Hoje, os “P’s” são oito. Aos quatro iniciais foram agregados 

mais quatro e o entendimento dos quatro primeiros passou por uma 

significativa evolução e amadurecimento. O sistema “8 P’s” é tido na 

atualidade como o mais moderno e completo, passando a ser denominado 

pelos profissionais de marketing como as ferramentas mercadológicas, ou mix 

de marketing, ou composto de marketing.  

Consiste na estruturação de oito pontos básicos a serem desenvolvidos e 

planejados com muito cuidado e atenção por uma empresa, para a 

elaboração do Planejamento Estratégico de Marketing. São eles:  

Produto (Product): refere-se ao desenvolvimento do composto do produto, 

ou seja, toda as características que envolve o produto a ser comercializado 

no mercado. É preciso que os produtos e/ou serviços a serem ofertados 

tenham boa qualidade, que as características atendam aos gostos dos 

consumidores, com boas opções de modelos e estilos, com nome atraente 

de marca, acondicionados em embalagens sedutoras, em variados 

tamanhos de produtos, com serviços e quantias ao usuário que proporcionem 

adequados retornos financeiros à organização. 

 Preço (Price): refere-se ao valor cobrado por um produto ou serviço 

disponível no mercado. É o que assegura o retorno financeiro para a empresa, 

sendo assim o preço deve ser justo, proporcionando descontos estimulantes 

às compras dos produtos a serem ofertados, com subsídios adequados e 

períodos (prazos ) de pagamento e termos de crédito efetivamente atrativos. 

A formulação de um preço deve considerar três fatores importantes: o custo, 

a concorrência e o consumidor, não podendo estar nem muito acima, nem 

muito abaixo dos preços praticados no mercado.  

Distribuição (Place): refere-se às atividades de logística do produto, ou seja, 

todas as ações de responsabilidade do trajeto do produto da saída da linha 

de produção da fábrica até a chegada ao consumidor final. A distribuição 

leva o produto certo ao lugar certo através dos canais de distribuição 

adequados, com uma cobertura que não deixe faltar produto em nenhum 

ponto do mercado, localizando para isso fábricas, depósitos, distribuidores e 

dispondo ainda de um inventário de estoques para suprir necessidades de 

consumo, através de recursos de transportes convenientes.  
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Promoção (Promotion): refere-se às estratégias de comunicação do produto 

no mercado, mais conhecida na atualidade como composto de 

comunicação, pois uma empresa moderna administra um complexo de 

comunicação integrada de marketing. O programa total de comunicações 

de marketing de uma empresa – chamando mix de promoção – consiste na 

combinação específica de ferramentas de propaganda, publicidade, venda 

pessoal, merchandising, promoção de vendas, promoção de eventos e 

relações públicas, que serão definidas de acordo com a estratégia da 

empresa. Fornecedores (Providery): refere-se ao relacionamento estreito que 

a empresa deve ter com seus fornecedores, de forma a garantir a qualidade 

do produto final, informações de tecnologias e avanços na área, além de 

agilidade na entrega e preços competitivos. Pessoas (People): refere-se ao 

relacionamento estreito que a empresa deve ter com os diversos públicos que 

se relaciona e que participam, de forma direta ou não, do resultado final da 

comercialização do produto no mercado. São as atividades de 

endomarketing e marketing integrado, geralmente de responsabilidade do 

relações públicas, pois 4 MADIA de Souza, Francisco Alberto. Introdução ao 

Marketing de 6ª Geração. São Paulo, Ed. Makron Books, 1994.p.122. 14 está 

voltado para o lado institucional da empresa.  

Proteção (Protection): refere-se à consciência que a empresa deve ter 

quando se tratar de questões legais, não só de marca e produto, como 

proteção ambiental e outras questões socias que impactam na imagem da 

empresa.  

Pós-Venda (Post Place): refere-se à preocupação da empresa no 

acompanhamento do comportamento do consumidor após a compra. A 

responsabilidade da empresa com o cliente começa a partir do momento 

que ele toma a decisão de compra do produto. A compreensão das 

ferramentas de marketing pode ajudar a neutralizar as forças ambientais, 

canalizando recursos e obtendo resultados financeiros e de posicionamento 

de mercados compensadores. 

As Ferramentas Mercadológicas:  

 

A busca pela escolha do produto certo, que realmente desperte os 

consumidores a tomada de decisão de compra; o cálculo do preço que seja 

competitivo e que consiga dar retorno financeiro a empresa; a preocupação 

com a distribuição dos produtos para que cheguem até os consumidores 
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finais, em condições adequadas e cumprindo o prazo de entrega; saber 

como apresentar e promovê-lo no mercado, criando um elo de 

comunicação com o público consumidor; preocupando-se com a qualidade 

da matéria-prima, prazos e preços com seus fornecedores, para ter a certeza 

de qualidade; o treinamento e aplicação do marketing integrado as pessoas 

envolvidas no processo; a preocupação com a proteção legal e com a 

qualidade de vida dos diversos públicos com que a empresa se relaciona; e 

o acompanhamento do comportamento pós-compra, fazendo com que 

haja um elo entre empresa e consumidores; o desenvolvimento destas 

ferramentas direciona a elaboração das estratégias mercadológicas de uma 

empresa.  

Um dos aspectos relevantes à administração de um negócio é a 

comunicação certa e o intercâmbio de informações na empresa. Este 

processo quando bem administrado encurta distâncias e dá maior dinamismo 

aos negócios.  

A informação deve ser trabalhada como produto, pois ela será de 

fundamental importância para implantar e expandir qualquer negócio. Os 

níveis de informações necessários variam de negócio para negócio. No início, 

o investidor busca algumas informações gerais, na maioria das vezes com a 

pesquisa de mercado.  

Se o empreendimento continuar atrativo, ele deverá buscar novas 

informações mais específicas, mais detalhadas, até situar-se no foco do futuro 

negócio. As empresas que alcançaram sucesso projetaram os produtos 

“certos“, produtos que ofereciam novos benefícios.  

 

 

 O Endomarketing:  

Numa grande organização de marketing, nunca se sabe exatamente quem 

pertence ao departamento de marketing. “Todos “na organização têm de 

tomar decisões baseadas no impacto sobre o consumidor. Contudo, muitas 

pessoas veem o marketing de modo restrito, apenas como a arte de 

encontrar formas inteligentes de dispor de produtos de uma empresa. Elas 

veem o marketing apenas como propaganda ou venda de produtos. Mas o 
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verdadeiro marketing envolve menos a “arte de vender o que você faz “do 

que a “arte de saber o que fazer”.  

Uma empresa consegue conquistar a liderança de um mercado quando 

compreende as necessidades do consumidor e encontra soluções que 

satisfaçam estas necessidades, por meio de inovação e da qualidade dos 

produtos, e dos serviços de atendimento ao consumidor. Nenhum volume de 

propaganda ou técnica de vendas pode compensar a ausência destes 

fatores.  

O marketing está ganhando crescente reconhecimento como uma 

importante função de todas as organizações que procuram perceber, servir 

e satisfazer mercados e públicos específicos. 15 Como o marketing é uma 

forma de sentir o mercado com o objetivo de desenvolver produtos/serviços 

que satisfaçam as necessidades de diversos públicos consumidores, a 

preocupação de marketing é, sem dúvida, “o compromisso com a busca da 

melhoria da qualidade de vida das pessoas “.  

Quaisquer que sejam as hipóteses é difícil a existência de uma organização 

ou instituição sem a prática de técnicas que possibilitem o escoamento de 

uma produção crescente de serviços/mercadorias.  

 

 A Estratégia Empresarial: 

 Em estudos mais recentes da ESPM – Escola Superior de Propaganda e 

Marketing, o conceito de marketing foi definido como:  

“O conjunto de ações executadas pelo vendedor que tem por objetivo atrair, 

persuadir e induzir o comprador à aquisição de um bem ou serviço, com lucro 

para o vendedor e a satisfação para o comprador.”  

Em razão de toda a evolução do mercado, do comportamento do 

consumidor, da guerra acirrada dos produtos por espaço na vida dos 

consumidores, o perfil do profissional de marketing também mudou. Há 40 

anos atrás o perfil era comunicador e coordenador. O marketing daquele 

tempo consistia essencialmente em informar o consumidor sobre os produtos, 

através da propaganda. Não havia competição de mercado, no sentido 

estrito do termo. 
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 Esse conceito foi evoluindo lentamente, década após década, até chegar 

aos dias de hoje com enfoque no perfil negociante, estrategista e especialista. 

O profissional de marketing tem hoje a responsabilidade pela venda final e 

pela rentabilidade dos produtos sob a sua direção. Mas é também um 

estrategista que deve transpor para o curto prazo as diretrizes estratégicas de 

longo prazo da empresa. 

 Segundo estudos da ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing, as 

empresas podem seguir cinco estratégias de negócio: Financeira, Marketing, 

Tecno economia do Produto, Acesso Privilegiado e Autolimitação. No entanto, 

por causa principalmente da globalização, do liberalismo econômico e da 

revolução tecnológica, os mercados tornaram-se mais competitivos e hoje a 

maioria das empresas líderes segue estratégias de marketing.  

Estudo recente da Bolsa de Valores de Nova York mostrou que 80% do lucro 

das empresas lá transacionados provêm de estratégias de marketing. As 

empresas líderes utilizam estratégias de marketing para competir e crescer. 

Independentemente de sua formação acadêmica e das circunstâncias do 

momento, os dirigentes dessas empresas orientam-se para o mercado. Eles 

trabalham hoje com objetivos imediatistas e são avaliados pelo resultado do 

exercício. Isso torna mais difíceis as antigas estratégias de marketing 

multianuais.  

A comunicação de mercado, antes baseada na propaganda, abrange hoje 

as chamadas sete arenas da comunicação: Mundo do entretenimento; 

Esporte; Mundo da moda; Comunicação Promocional e Dirigida 

(merchandising, promoções, concursos, premiações, Internet, telemarketing, 

etc.); Grandes eventos promocionais, como salões e feiras; Grandes cadeias 

varejistas; e Propaganda tradicional. 

 A inovação é cada vez mais importante. E se faz hoje de três formas: produtos, 

tecnologia (processos) e agregação de serviços. E o grande desafio está em 

assegurar a qualidade nos serviços, correspondendo aos anseios do 

consumidor.  

Hoje o marketing funciona em sintonia com as mudanças no estilo de vida. 

Essas mudanças têm caráter conjuntural e muitas vezes estão fora do nosso 

controle. Torna-se cada vez mais importante à análise e interpretação 

psicográfica, social e econômica, levando ao surgimento dos chamados 

sistemas de informação de marketing ou inteligência competitiva. Chegou à 

vez da nova geração digital. Jovens que trocaram a TV pelo computador, 
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navegam na Internet, compram no Submarino e trocam de celular todo ano 

estão se tornando adultos. E o grande desafio hoje é prever quais serão as 

consequências dessas mudanças no perfil das famílias e dos consumidores do 

futuro. Hoje, as estratégias mercadológicas não precisam mais se limitar em 

territórios 16 predeterminados como a televisão, o rádio ou a revista para 

abastecer a sociedade de consumo. O telefone celular passou a ser o objeto 

mais pessoal. A utopia de se manter conectado 24 horas por dia atingiu um 

patamar raras vezes alcançado em outras mídias. A comunicação pode se 

exprimir através da tela de seis centímetros de um celular de última geração 

capaz de transmitir filmes, palestras, comerciais ou desenhos. É o chamado 

“Mobile Marketing”, um movimento, a desmaterialização, captando o trans 

espacial, e a eternidade no instante com sonoridades e multi-sensorialidade.  

A evolução tecnológica amplia as fronteiras da comunicação, destruindo 

convenções, mudando o olhar do consumidor sobre a publicidade, 

transforma o passivo em interativo. A publicidade está passando por uma 

revolução, obrigando executivos e diretores de criação a mudarem 

radicalmente a forma de trabalhar. 

 

MÓDULO 4: PLANEJAMENTO 

 

Num mundo que muda tão rápido, os profissionais de marketing precisam 

pensar ininterruptamente no futuro se quiserem continuar criando valor para 

seus clientes. 

Para que possam estar prontos para agir quando as mudanças criarem 

problemas e oportunidades, eles devem decidir quais estratégias deverão ser 

adotadas, ou seja, precisam planejar definir metas e determinar como 

alcançá-las. 

Assim como na vida pessoal, as empresas também precisam se organizar, 

saber quanto vão ganhar, quanto podem gastar, o que fazer, como fazer e 

quando fazer, isto é planejar. 

O processo de planejamento estratégico de marketing pode ser bastante 

complexo ou relativamente simples. Embora os problemas sejam diferentes, o 

processo de planejamento é o mesmo sob muitos aspectos. Em grandes ou 
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pequenas empresas, todos os profissionais de marketing se esforçam em 

satisfazer as necessidades dos consumidores, ao mesmo tempo em que 

realizam os objetivos de seu próprio negócio e do marketing. 

Um planejamento formal pode trazer muitos benefícios para todos os tipos de 

empresa, grandes e pequenas, novas e maduras. O planejamento estimula a 

administração a pensar adiante de forma sistemática. Ele força a empresa a 

aprimorar seus objetivos e políticas, levando a uma melhor coordenação dos 

esforços corporativos, e oferece padrões mais claros de desempenhos que 

subsidiam o controle. Argumentar que o planejamento é menos útil em um 

ambiente de mudanças rápidas, não faz sentido. Na verdade, o oposto é que 

é verdadeiro: planos sólidos ajudam a empresa a prever mudanças 

ambientais e a reagir rapidamente a elas, preparando-se melhor para 

acontecimentos súbitos e inesperados. 

Esforços de marketing eficazes são aqueles que possibilitam às empresas 

alcançar seus objetivos definidos por meio do processo de planejamento 

estratégico. 

O planejamento diminui as chances de cometer erros dispendiosos. Um Plano 

de Marketing cuidadosamente estudado tem maior probabilidade de 

alcançar os resultados desejados, pois concentra a empresa e seus diversos 

públicos para o futuro e todas as oportunidades e ameaças que podem vir a 

acontecer. 

Segundo Kotler e Armstrong, “Planejamento Estratégico como o processo de 

desenvolver e manter um ajuste estratégico entre os objetivos e a 

capacidade da empresa, e as mudanças nas oportunidades de mercado”5. 

O Planejamento Estratégico estabelece a base para todo o planejamento da 

empresa. Ele define uma missão clara para a empresa, estabelece objetivos 

que apóiem esta missão, planejam o portfólio de negócios sólido e 

coordenam as estratégias de marketing e outras estratégias funcionais. 
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 Tipos de Enfoque no Planejamento Estratégico: 

A empresa pode adotar três enfoques possíveis de planejamento: 

 

 Planejamento de cima para baixo: a alta administração define metas 

e planos para todos os níveis inferiores da organização. 

 Planejamento de baixo para cima: as várias unidades organizacionais 

preparam suas próprias metas e planos e os enviam para os níveis 

administrativos mais altos para aprovação. 

 Planejamento metas de baixo, planos de cima: a chefia da 

administração estuda as oportunidades e potencialidades da empresa e 

define metas para aquele ano, após as várias unidades da empresa 

desenvolvem planos para ajudá-la a alcançar seus objetivos. 

 

 

 Tipos de Planejamento: 

O planejamento estratégico centra-se em objetivos de longo prazo, 

concentrando-se em atividades que resultem no desenvolvimento de uma 

missão organizacional clara, bem como de objetivos organizacionais e de 

estratégias que permitam à empresa alcançar tais objetivos. 

O planejamento estratégico forma a base para outros tipos de planejamento 

na empresa, como o planejamento tático e operacional. 

 Operacional: é a criação de objetivos e estratégias para unidades 

operacionais individuais ao longo de um curto intervalo de tempo, em geral 

um ano ou menos. Geralmente, os responsáveis são supervisores e gerentes 

de nível médio. 

       Tático: é a criação de objetivos e estratégias destinados a alcançar 

metas de divisões e departamentos específicos ao longo de um intervalo de 

tempo médio, entre um e cinco anos. Normalmente, é responsabilidade da 



 

 

16 | P á g i n a  

 

 

média gerência. A criação de planos de marketing é, muitas vezes, um tipo 

de planejamento tático. 

Etapas do Planejamento Estratégico: 

 

Definição da Missão da Empresa: 

A definição da missão é uma tarefa desafiadora, deve ser orientada para o 

mercado, deve ser realizável, estimulante e específica para direcionar a 

empresa no sentido das melhores oportunidades de mercado. 

Definição dos Objetivos e Metas da Empresa: 

A missão da empresa precisa ser traduzida em objetivos detalhados para 

cada tipo de gerência, assim como em metas para alcançá-los. 

Análise POFA ou SWOT (inglês): 

Para selecionar as estratégias adequadas, os gerentes precisam analisar os 

ambientes interno e externo. Uma maneira prática de analisar é pelo uso do 

Sistema PFOA – Potencialidades,  Fragilidades, Oportunidades

 e Ameaças ou FOFA – Fortes, Oportunidades, Fracos e 

Ameaças, que vem a ser a avaliação sistemática das forças e deficiências 

internas de uma organização e de oportunidades e ameaças externas. É o 

levantamento dos prontos Fortes e Fracos da empresa em relação a 

concorrência, e das Oportunidades e Ameaças das condições de 

mercado do segmento analisado. Com estas informações a empresa tem 

condições de transparências para analisar a atratividade dos negócios. 

 

Planejamento do Portfólio de Negócios: 

O portfólio de negócios são os diversos negócios e produtos que constituem 

uma empresa. O melhor portfólio de negócios é aquele que se adapta às 

forças e fraquezas da empresa diante das oportunidades do ambiente. A 

empresa deve analisar seu portfólio de negócios atual e decidir quais os 

negócios devem receber maior ou menor volume de investimento, e 
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desenvolver estratégias de crescimento para adicionar novos produtos ou 

novos negócios ao portfólio. 

 

 

Planejamento das Estratégias de Marketing e Outras Funcionais: 

Consiste no planejamento detalhado que deve ocorrer dentro de cada 

unidade de negócios, cada área funcional (marketing, finanças, 

contabilidade, compras, produção, ... ). O plano mostra como todas essas 

áreas irão trabalhar juntas para alcançar os objetivos estratégicos. 

 

Plano Estratégico: 

Para que o plano se viabilize na prática é preciso que as pessoas envolvidas 

com eles sejam corresponsáveis, desde o desenvolvimento das ideias até a 

sua execução, sendo importante que os recursos estejam disponíveis e 

devidamente alocados e que os objetivos sejam priorizados, dentro de um 

cronograma de programas tático de realização. 

  

 

 Implantação do Plano: 

O sucesso do plano depende, além dos objetivos, estratégias e programas 

consistentes, de uma boa metodologia, pois a prática é diferente da teoria, 

é preciso que os setores e as pessoas responsáveis por sua

 implantação estejam devidamente orientados e 

supervisionados. 
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Orçamento e Controle dos Resultados: 

As mutações ambientais frequentes podem tornar um plano obsoleto antes 

mesmo do final de sua duração. Para evitar isso, é de fundamental 

importância o controle não só das datas de execução e de cobrança de 

resultados, como também de atualizações imprescindíveis, pois as mudanças 

de cenário podem ser tantas que um plano básico acabe ganhando várias 

versões de alternativas estratégicas. 

Frequentemente, planejar boas estratégias é mais fácil do que executá-las. 

Para obter sucesso, as empresas devem implementar as estratégias de forma 

eficiente. 

A implementação é o processo que transforma as estratégias de marketing 

em ações de marketing. Vários fatores podem causar falhas de 

implementação, como planejamento isolado, desajustes entre objetivos a 

longo e a curto prazo, resistência natural a mudanças e falhas no preparo de 

planos detalhados de implementação. 

O processo de implementação une a estratégia e os planos de marketing ao 

desempenho de marketing. O processo consiste em cinco elementos 

correlatos, sendo que o sucesso de uma implementação depende de como 

a empresa mesclar os elementos em um programa coeso que apoie as 

estratégias. A maior parte da responsabilidade da implementação do plano 

de marketing compete ao próprio departamento de marketing. 

 

 

MÓDULO 5: ELABORAÇÃO DO PLANO 

 

11.1. As Partes de um Plano de Marketing: 

Apesar dos planos não serem todos iguais, todos devem incluir seções que 

tratem dos seguintes temas: 

1º) Páginas de apresentação (folha de rosto, índice ou sumário, introdução); 
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2º) Descrição geral da situação atual de mercado (panorama geral da 

coleta de dados e a interpretação); 

3º) Objetivos (reação à situação atual de mercado) 

4º) Estratégias (como alcançar os objetivos, mercado-alvo, o 

desenvolvimento das ferramentas mercadológicas, posicionamento de 

mercado e concorrência); 

5º) Implementação (recursos e responsabilidades, avaliação, demonstrativos 

financeiros); 

6º) Análises (apêndices que apresentam dados e os seus significados) 

7º) Conclusão (versões sintetizadas - resumo do plano como um todo) 

Um plano é desenvolvido quase na ordem inversa em que é apresentado por 

escrito. O primeiro passo para redigir um plano de marketing é a revisão do 

último plano realizado. O plano atual deve ser feito para responder à situação 

atual. Os dados devem ser coletados e analisados para que a situação atual 

de mercado e a situação da empresa possam ser compreendidas. A história 

da empresa ou do produto pode ser valiosa para o entendimento da situação 

atual. Apesar de existirem muitas ferramentas e assuntos que podem ser 

considerados, todos os planos de marketing devem, pelo menos, considerar 

o produto e a empresa, a concorrência e os consumidores. 

Os objetivos de um plano de marketing explicam a maneira como o 

marketing vai contribuir para o resultado da empresa. Por exemplo, os 

objetivos podem ser: o aumento da participação de mercado, a redução de 

despesas, o aumento de vendas, a atração de novos consumidores, o 

aumento da experimentação do produto, o aumento da lembrança de 

marca entre outros. 

As estratégias correspondem à maneira como a equipe de marketing vai 

atingir os objetivos do plano, desenvolvendo soluções criativas. As melhores 

estratégias serão aquelas que destacarem as forças do produto, enfrentarem 

efetivamente a concorrência, com um investimento razoável de dinheiro e 

esforço. Não é suficiente ter uma idéia excelente, a estratégia tem de ser 

justificável. Entre as primeiras decisões estratégicas que devem ser tomadas 

estão aquelas referentes ao mercado-alvo e ao posicionamento de mercado. 

É importante ajustar os benefícios do produto as interesses e à renda dos 
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consumidores, e considerar também quem são os consumidores nos quais a 

concorrência está focando seus esforços e como ela está fazendo isso. O 

posicionamento está relacionado ao público-alvo e as ações da 

concorrência em relação a ele. Que imagem o produto ou a marca podem 

criar para o público-alvo para fazer com que o produto ou a marca se 

diferenciem do da concorrência? 

 

A implementação de um plano de marketing serve como um roteiro de ação 

no plano terminado e como um “teste da realidade” no processo. Como guia 

de ação, a equipe de marketing saberá quem é responsável pelo quê, com 

quais prazos e com quais recursos. São os detalhes de como fazer, que 

transformam as diretrizes estratégicas em ações. 

Um plano de marketing deve identificar as oportunidades de negócios mais 

promissoras para a empresa e esboçar como penetrar, conquistar e manter 

posições em mercados identificados. É uma ferramenta de comunicação 

que combina todos os elementos do composto mercadológico em um plano 

de ação coordenado. Ele estabelece quem fará o quê, quando, onde e 

como, para atingir suas finalidades. 

A partir da elaboração do planejamento a empresa: 

- fará um uso melhor dos recursos para identificar oportunidades; 

- estimulará o espírito de equipe e a identidade da empresa; 

- ajudará a empresa a deslocar-se em direção às suas metas 

corporativas. 

Além disso, a pesquisa de marketing realizada como parte do processo de 

planejamento, garantirá uma base sólida de informações para os projetos 

presentes e futuros. 
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11.1. Os Mecanismos de Avaliação de Resultados: 

A compreensão e a avaliação de eventos internos e externos à empresa 

possibilitam o alcance de objetivos estratégicos e evitam gastos 

desnecessários. A empresa deve compreender fatores que permeiam os 

desafios externos, como a economia global e comportamento dos mercados. 

Em relação aos desafios internos, é importante que as empresas desenvolvam 

parâmetros para medir o grau de competitividade e eficiência operacional, 

para superar as turbulências do ambiente. 

O marketing deve ser redirecionado a partir de desafios que as empresas 

enfrentam na atualidade, que envolvem estruturas

 superdimensionadas, mercado globalizado e necessidade de 

consumo não identificadas. É importante que, no Brasil, as empresas passem 

a considerar a realidade do país para desenvolver suas estratégias, o que 

acarreta a adoção de novas estratégias de comunicação, segmentação e 

orientação para a equipe de vendas. 

O progresso de uma empresa ocorre quando ela apresenta maturidade e 

recursos para sustentar suas vantagens competitivas e superar a concorrência 

e as turbulências do ambiente. 

A avaliação da competitividade deve ser um exercício permanente e 

constante no dia-a-dia das organizações. O autodiagnóstico é o primeiro 

passo desse processo e inclui a definição e adequação da missão, do 

negócio, dos recursos, da capacidade empresarial, do relacionamento 

interno e do poder de mercado. A empresa pode avaliar sua competitividade 

por meio de uma matriz de confronto que compara o desempenho da 

organização ao desempenho da concorrência. 

O valor percebido é levado em consideração pelos consumidores para 

avaliar o desempenho da empresa. A técnica de valor é comparativa: o 

consumidor atribui valor a determinado produto ou empresa quando 

compara seus benefícios com os de outros concorrentes do mercado. A 

análise de desempenho da empresa também deve ser feita com clientes 

(canais intermediários) e consumidores, tendo como base a segmentação, 

motivação e necessidades não identificadas. 
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Elaboração de uma Proposta de Plano de Marketing:  

1.Análise da Empresa 

Dados da empresa, histórico, posicionamento e mix de produtos e serviços  

2. Determinação dos Objetivos 

Objetivos do plano de marketing  

2. Análise do Mercado 

Consumidor, Fornecedor e Concorrente 

3. Avaliação de Oportunidades 

Pontos Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças 

4. Definição das Estratégias de Marketing 

O que fazer? Como fazer? Quando fazer? Por que fazer? 

5. Mix de Marketing 

Produto, Preço Distribuição, Promoção, Parceiros, Pessoas, Proteção, Pós-

vendas 

6. Métodos de Avaliação e Controle 

Para selecionar as estratégias adequadas, os gerentes precisam analisar o 

ambiente interno e externo. Uma maneira prática de analisar é pelo uso do 

Sistema PFOA – Potencialidades, Fragilidades, Oportunidades e Ameaças ou 

FOFA – Fortes, Oportunidades, Fracos e Ameaças, que vem a ser a avaliação 

sistemática das forças e deficiências internas de uma organização e de 

oportunidades e ameaças externas. 

É o levantamento dos prontos Fortes e Fracos da empresa em relação a 

concorrência, e das Oportunidades e Ameaças das condições de mercado 
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do segmento analisado. Com estas informações a empresa tem condições 

de transparências para analisar a atratividade dos negócios. 

Para que o plano se viabilize na prática é preciso que as pessoas envolvidas 

com eles sejam co-responsáveis, desde o desenvolvimento das idéias até a 

sua execução, sendo importante que os recursos estejam disponíveis e 

devidamente alocados e que os objetivos sejam priorizados, dentro de um 

cronograma de programas tático de realização. 

O sucesso do plano depende, além dos objetivos, estratégias e programas 

consistentes, de uma boa metodologia, pois a prática é diferente da teoria, 

é preciso que os setores e as pessoas responsáveis por sua

 implantação estejam devidamente orientados e 

supervisionados. 

Freqüentemente, planejar boas estratégias é mais fácil do que executá-las. 

Para obter sucesso, as empresas devem implementar as estratégias de forma 

eficiente. 

A implementação é o processo que transforma as estratégias de marketing 

em ações de marketing. Vários fatores podem causar falhas de 

implementação, como planejamento isolado, desajustes entre objetivos a 

longo e a curto prazo, resistência natural a mudanças e falhas no preparo de 

planos detalhados de implementação. 

 

O processo de implementação une a estratégia e os planos de marketing ao 

desempenho de marketing. O processo consiste em cinco elementos 

correlatos, sendo que o sucesso de uma implementação depende de como 

a empresa mesclar os elementos em um programa coeso que apóie as 

estratégias. A maior parte da responsabilidade da implementação do plano 

de marketing compete ao próprio departamento de marketing. 

As mutações ambientais freqüentes podem tornar um plano obsoleto antes 

mesmo do final de sua duração. Para evitar isso, é de fundamental 

importância o controle não só das datas de execução e de cobrança de 

resultados, como também de atualizações imprescindíveis, pois as mudanças 

de cenário podem ser tantas que um plano básico acabe ganhando várias 

versões de alternativas estratégicas.  
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