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Apresentação 

O livro Planejamento de Marketing: Princípios básicos para sua implementação 

é um livro destinado a alunos de formação universitária e que apresenta uma base teórica 

sobre os conceitos, os objetivos e as estratégias utilizadas pelo marketing, para analisar 
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as diferentes situações de mercado, a fim de fornecer aos leitores/alunos uma literatura 

que oriente sua busca e possibilite a compreensão dos processos mercadológicos de forma 

prática.  

O livro conta com seis capítulos, os quais conduzem a análise do que é necessário 

para a elaboração de um Plano Estratégico e de Marketing. 

 

Capítulo 1 – Os Profissionais de Marketing.  

Os autores relatam as características apropriadas a um profissional que atua na 

área constantemente mutante, por isso, a importância de um planejamento recair sobre o 

fato da necessidade de se estudar o mercado (ambiente de marketing), ou seja, os fatores 

externos e internos que podem influenciar o desempenho da empresa ou do 

produto/serviço.  

Ao conhecer a necessidade e o comportamento de compra do consumidor/cliente; 

os profissionais do marketing podem atender às demandas de consumo, além de 

aproveitar as oportunidades, evitando as ameaças. Os pontos fortes e fracos da empresa 

devem, obviamente, ser conhecidos, sem perder de vista a competitividade entre as 

empresas e seus principais concorrentes, além do potencial de seu crescimento. 

 

Capítulo 2 – Ambiente Interno. 

O texto aborda o mix de produtos ou serviços da organização, sua competitividade 

e a necessidade e a urgência de desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

Considera o composto mercadológico (4Ps) e estabelece os objetivos e estratégias 

adequadas ao posicionamento que se busca no mercado. 

Como Ambiente Interno entende-se tudo aquilo que a empresa tem controle: sua 

estrutura, hierarquia, procedimentos e regras, além dos aspectos do pessoal - relações 

trabalhistas; práticas de recrutamento; programas de treinamento; sistema de avaliação de 

desempenho, etc. Outro aspecto está relacionado à produção, finanças, ao marketing-mix 

e aos aspectos que demandam investimentos. 

O ambiente interno revela as qualidades e as carências da empresa e deve ser 

levado em conta em um planejamento de marketing, especialmente porque sua análise 

demonstra seus pontos fortes e pontos fracos e sua atual posição, quando comparada com 

outras empresas que atuam no mesmo setor.  

As análises do ambiente externo poderão ser úteis para a empresa lidar com suas 

oportunidades e ameaças. Para que os objetivos de marketing sejam atingidos, diante das 
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oportunidades de mercado, as empresas se utilizam de um conjunto de ferramentas 

conhecido como 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção).  

Sobre o P de Produto/Serviço: pode ser definido como algo tangível ou intangível 

que o consumidor ou cliente industrial está disposto a comprar para satisfazer as suas 

necessidades ou as necessidades da empresa. Já que o consumidor adquire um 

determinado produto ou serviço, visando os benefícios e sua satisfação no ato da compra, 

supõe-se que toda empresa deve levar em conta as variedades dos produtos, suas 

qualidades como o design, as características que possuem como a marca, a embalagem, 

o tamanho etc.; e ainda qual serviço oferece, suas garantias e como será a devolução, caso 

haja necessidade.  

Para a compreensão de todos os aspectos do composto de produto, destacamos a 

necessidade de se analisar o Ciclo de Vida do Produto, e suas respectivas fases: 

Introdução, Crescimento, Maturidade e Declínio. 

Sobre o P de Preço: é esse o P responsável pela geração da receita de uma empresa. 

É comum aparecer na forma de valor de venda de um produto ou serviço, na forma de 

juros, honorários para prestadores de serviço, salários, soldo, contribuições, tarifas, 

anuidade, cachê, comissão, entre outras designações. Cada empresa tem sua forma de 

adotar o preço e deve ser considerado como um instrumento estratégico. 

As decisões de preço precisam estar sincronizadas com decisões de produto, 

distribuição e promoção, de modo a compor um planejamento de marketing consistente, 

sinérgico e efetivo.   

 Sobre o P de Praça: envolve o processo de logística da empresa, sendo esse o 

setor mais amplo e responsável pela administração dos materiais desde a saída de um 

produto da linha de produção até a entrega no destino final. A logística, além de cuidar 

do canal de distribuição, envolve toda a operação de transporte e armazenamento, itens 

fundamentais e complementares no processo de comercialização e entrega do produto.  

Alguns fabricantes entregam parte dos produtos diretamente aos grandes 

varejistas representados pelas redes de supermercados que pela capacidade de atender ao 

varejo, são responsáveis por parte significativa das vendas e a outra parte para os 

atacadistas e distribuidores que atendem aos pequenos varejistas.  

Sobre o P de Promoção: o termo é utilizado de forma ampla e é tido como 

sinônimo de comunicação ou mensagem dirigida ao seu target. É o composto 

promocional, que trata da comunicação da empresa com seus funcionários, com os 

intermediários, com os consumidores ou clientes e demais stakeholders. 
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Compreende as diversas ferramentas de comunicação: a Propaganda, a 

Publicidade, a Venda Pessoal, as Relações Públicas, a Promoção de Vendas e o 

Merchandising. Uma empresa, ao estabelecer a sua estratégia promocional deve 

considerar a fase do ciclo de vida em que se encontra o produto e identificar as 

ferramentas de comunicação mais adequadas para cada fase.  

As decisões de Marketing, relacionadas à promoção, consistem em coordenar as 

atividades de comunicação de forma integrada, por isso, o conjunto de técnicas de 

comunicação coordenadas pelo Marketing é chamado de Comunicação Integrada de 

Marketing (CIM). 

Alguns aspectos importantes sobre o composto promocional são relatados neste 

capítulo e os leitores interessados poderão aprofundar seus conhecimentos sobre as 

diversas ferramentas de comunicação: a) Propaganda, b) A publicidade, c) Relações 

Públicas e Assessoria de Imprensa, d) Promoção de Vendas, e) Merchandising e f) Venda 

pessoal. 

 

Capítulo 3 – Ambiente Externo  

O texto deixa claro como devem ser construídos e analisados os cenários 

macroambientais, segundo as variáveis consideradas mais importantes como: as políticos-

legais; as socioculturais e as tecnológicas. Por outro lado, também esclarece como 

elaborar e considerar o microambiente externo à empresa onde os principais pontos 

considerados são:  mercado e a concorrência; o target e os fornecedores. 

 O microambiente e macroambiente são dois contextos que auxiliam o marketing 

a ter uma ampla visão sobre o mercado, possíveis mudanças, concorrentes, fornecedores, 

consumidores, aspectos culturais, sociais e tecnológicos, entre outros fatores que atingem 

o desempenho da empresa. Tais fatores podem ser mapeados e sistematizados, para serem 

utilizados como base na criação de campanhas e estratégias de comunicação, inovando e 

enfrentando desafios com mais eficácia. 

 O texto reforça aspectos relacionados às forças econômicas e esclarece: o conjunto 

econômico (possibilita entender o consumidor economicamente, e ver como o 

produto/empresa pode satisfazer o cliente, sem sair da realidade do seu convívio social). 

O mercado financeiro (capitais, índice de juros, inserido na aplicação financeira).  

 Os autores detalham as forças políticos/legais; o ambiente sócio cultural e o 

ambiente tecnológico. 
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 A diferença entre o macroambiente e microambiente está na percepção das 

variáveis, enquanto o macro é amplo, o microambiente possui variáveis mais próximas e 

perceptíveis como os concorrentes, público-alvo (interno, externo) e fornecedores. 

 Fica claro que o marketing tem como objetivo atingir o target, despertando o 

desejo de aquisição do produto ou serviço, sendo assim, para atingir o objetivo traçado é 

preciso conhecer o público-alvo, realizando pesquisas, para descobrir quais são os 

costumes, hábitos, rotina e definir qual é o melhor veículo e meio de comunicação para 

direcionar as mensagens publicitárias.   

Vale destacar que o público-alvo pode ser: Público-alvo externo: é formado por 

organizações, consumidores e grupo de pessoas que não estão ligados funcionalmente à 

empresa, os quais são divididos em: Intermediários: são responsáveis pela 

comercialização dos produtos e, quando necessário, vende peças de reposição e oferece 

serviço de assistência técnica. Influenciadores: aqueles que influenciam o consumidor a 

comprar o produto/serviço, normalmente uma pessoa de destaque na mídia, são eles: 

blogueiras, médicos, artistas, esportistas, etc. Público-alvo final: é quem está no final do 

processo de uma venda, podendo ser B2B (Business to Business - empresa para empresa), 

quando a empresa compra e utiliza, sem a intenção de revender ou pode ser um 

consumidor final B2C (Business to Consumer - empresa para consumidor). 

 Os autores destacam que o fornecedor exerce um papel importante na produção 

do produto, imprevistos como atrasos e greves interferem na fabricação, podendo 

diminuir as vendas por falta de produto. É fundamental, para não haver desabastecimento 

e prejuízos nas vendas, sendo assim, o setor de compras precisa estar sincronizado com o 

marketing, para situações como, adoção de ações promocionais, onde os canais de 

distribuição precisam estar abastecidos, para que seja bem executada.  

 

Capítulo 4 – Pesquisa de Marketing. 

Traça os pontos fundamentais que devem ser considerados para a obtenção de 

dados primários, de acordo com as necessidades da empresa, para a tomada de decisão 

em relação ao Planejamento Estratégico e de Marketing, que permitam minimizar os 

riscos empresariais e indiquem a estratégia mais adequada, para manter ou ampliar a 

competitividade da empresa. 

Antes de sair a campo é preciso estruturar um projeto de pesquisa, que devem ser 

observados os seguintes pontos: Problema de pesquisa - Hipóteses - Objetivos de pesquisa 

- Metodologia de pesquisa. Segundo os procedimentos da pesquisa, o pesquisador pode 
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adotar o questionário como instrumento. Feita a coleta de dados, tratando-se de pesquisa 

quantitativa, a fase seguinte é a tabulação dos dados, que posteriormente serão 

representados por meio de tabelas e gráficos que mostram em percentuais a quantidade 

de respostas para cada alternativa colocada no instrumento de pesquisa. 

 

Capítulo 5 – Análise do Ambiente de Marketing. 

Neste capítulo, os autores relatam como deve ser realizada a reunião de todas as 

informações anteriormente coletadas e utilizando de técnica específica, como a Matriz 

SWOT. Verificam as oportunidades e ameaças que o mercado apresenta, assim como os 

pontos fortes e pontos fracos da empresa que possam lhe permitir beneficiar-se das 

oportunidades e minimizar, evitar ou até mesmo aproveitar-se das ameaças 

mercadológicas, transformando-as em oportunidades. 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para as Análises de Cenário ou 

Ambiente de marketing, usada como base para a gestão e planejamento estratégico de 

uma organização. É um sistema para posicionar ou verificar a posição da empresa no 

ambiente em questão. 

  A análise SWOT divide-se em Ambiente Interno que são as forças e as fraquezas 

relacionadas à empresa em estudo, e o Ambiente Externo que são as ameaças e as 

oportunidades existentes no cenário externo. Todos os pontos fortes, fracos, as 

oportunidades e as ameaças são ou devem ser descritas em quadrantes (matriz própria), 

para estabelecer análises cruzadas, como exemplo relacionar os pontos fortes da empresa 

com as oportunidades do mercado. 

Do resultado da análise SWOT, devemos escrever as conclusões mais 

importantes. Com base nessas conclusões, é possível direcionar o planejamento de 

marketing, pois é o momento de identificar e definir o problema de marketing para as 

futuras ações. A análise SWOT também dará condições, para levantar um diagnóstico do 

P de promoção ou problema de comunicação que deverá ser um item crítico para as 

futuras ações.  

 

Capítulo 6 – Planejamento de Marketing. 

Neste último capítulo, os autores, apresentam as fases do planejamento. Com base 

em todos os dados e análises anteriores a organização estabelece os objetivos 

quantitativos, como o plano de vendas, a serem alcançados. Para a consecução escolhe, 

entre as diversas estratégias possíveis, as que lhe são mais adequadas, considerando o 
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tamanho do desafio, o valor do investimento, sem perder de vista a sua missão, visão, 

crenças e valores.  

Esse capítulo se dedica, efetivamente, a detalhar os objetivos de marketing em 

números e as estratégias de marketing, utilizando como referências as matrizes de análise 

de cenário intituladas de GE e as Cinco forças de Porter, bem como outras matrizes que 

ajudam da definição das estratégias, como a Matriz BCG, Matriz de Ansoff e as 

estratégias competitivas Genéricas de Porter.  

 

Considerações finais 

Esta obra pode ser indicada como referência conceitual para os alunos que irão 

concluir os trabalhos de conclusão de curso na área de Publicidade, Propaganda e 

Marketing, além de ampliar e sistematizar o conhecimento de alunos interessados no 

Planejamento Estratégico e de Marketing por agregar contribuição à literatura sobre o 

assunto.  

Toda a complexa discussão sobre planejamento pode ser lido e compreendido 

claramente, dada ao vocabulário simples deste trabalho. Os autores conseguem apontar 

para o fato de que a experiência do profissional do Marketing exige uma constante 

pesquisa na área e um estudo que dialogue com outros campos do saber.  

O livro encerra, destacando um glossário importante e uma quantidade 

significativa de referências bibliográficas para os interessados em aprofundar os estudos 

na temática.  


