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RESUMO 

 

Planejamento publicitário é um dos pré-requisitos mais sólidos no campo da publicidade 

atualmente. Pesquisas referentes ao público-alvo, dizem que esse novo consumidor está 

sofrendo transformações constantemente. Esta mudança de comportamento é visto através de 

pesquisas; uma das mais importantes é a Análise dos 4P’s ou Marketing Mix, encontradas no 

planejamento e gestão estratégicos de uma empresa, são elas: produto, preço, praça e 

promoção. Essa comunicação com o Marketing ajuda a estruturar marcas, entendendo suas 

forças e fraquezas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento; Marketing; Tendências; Comunicação Integrada; 4P’s. 

 
 

1.  INTRODUÇÃO 

As empresas desde sua criação necessitam se adaptar continuamente para obter 

sucesso. Estas precisam estar atentas às mudanças do seu público-alvo e as novas 

oportunidades que surgem no mercado, atualizando e revendo seus conhecimentos e 

estratégias, pois estamos em um ambiente cada vez mais competitivo. 

Levando isso em consideração, a primeira tarefa de uma empresa é gerar 

consumidores, pois só assim elas sobreviverão. Porém, manter clientes tem se tornado cada 

vez mais importante e desafiante. 
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Então as empresas estão adotando estratégias para que seus clientes continuem “fieis” 

à sua marca. Desse modo é apresentado um plano de estratégias de marketing, onde contém 

estudos sobre o Target de seu cliente. Mas para que a agência de propaganda possa se fazer 

um bom planejamento estratégico, fazendo pesquisas necessárias, uma das mais importantes é 

sobre o Marketing Mix ou os 4P’s como é mais conhecida. Esta é a grande questão, como 

satisfazer o seu cliente? Já que ele sofre mudanças constantemente? 

Por isso o objetivo geral deste artigo é entender que as empresas precisam saber 

gerenciar as necessidades e as diferenças de cada consumidor fazendo com que esses se 

sintam únicos, entendendo que eles são fundamentais e que estão em busca de sua plena 

satisfação, procurando adquirir produtos e serviços que atendam às suas necessidades e 

desejos. 

 

2.  PLANEJAR UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

Planejar nada mais é do que tentar previamente, orientar os acontecimentos no que 

desejamos obter para resultados. Resume-se a um conjunto de atividades calculadas, para que 

a comunicação do cliente siga na direção esperada e produza resultados. Para analisar, 

sintetizar e interpretar dados reunidos pela pesquisa são componentes essenciais das 

responsabilidades do planejador. “O planejamento não é um acabamento de luxo na 

publicidade, mas um elemento indispensável no desenvolvimento, execução, coordenação e 

controle da estratégia que marcará o sucesso da campanha” (SANT’ANNA, 1977, p.94). 

É ter consciência de como se irá trabalhar, que meios serão utilizados e quais as 

reações do público que receberá à mensagem. Levar em conta que o público não se interessa 

somente em meios de comunicação de massa, mas saber que há outras formas de chegar ao 

seu público de interesse.  

Não se pode esquecer que na publicidade é indispensável o estudo das motivações 

antes de decidir agir. São tantas abordagens possíveis, tantas técnicas que podem ser 

empregadas e considerações a respeito. Essencialmente, a ação publicitária está no 

conhecimento da natureza humana, que por sua vez não tem limites, uma das técnicas 

existentes e elementares da publicidade é insistir e persistir.  

 

2.1 OPORTUNIDADES DE MERCADO 

São grandes dimensões econômicas que dão forma a natureza das oportunidades 

mercadológicas. Sant’Anna (1977) ressalta que as atividades levadas ara o início de um 
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programa mercadológico deve incluir as áreas que oferecem oportunidades lucrativas de 

mercado, estabelecendo seus objetivos e metas.  

É necessário que tenha muitas pesquisas e planejamento nessa identificação das novas 

necessidades e no desenvolvimento de novos mercados. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

Essa análise dos consumidores de mercado é contínua, porque a necessidade e interesses 

desse neo consumidor estão sempre se modificando. 

E isso abriga um desenvolvimento de estratégias para oferecer a esse consumidor e ao 

mercado, características que satisfaçam todas essas necessidades. 

A mercadologia se baseia em consideráveis tentativas analíticas de compreensão 

para aprender quais são as carências e as necessidades materiais, as motivações, os 

hábitos e as ações dos consumidores. O nível de consumo em uma cultura é em alto 

grau determinado pelo carácter dessa cultura e pelas atitudes e comportamento dos 

consumidores que nela vivem. (SANT’ANNA, p.96, 1997). 

 

Toda abordagem mercadológica, volta-se para a área do comportamento do consumidor, 

e qualquer conhecimento novo sobre as atitudes, os hábitos e as necessidades do consumidor é 

importante. 

Para Churchill (2005) Consumidores são pessoas que compram bens e serviços para si 

mesmos ou para outros, e não para revendê-los ou usá-los como insumos. Isso quer dizer que 

é que o profissional de marketing deve conhecer seu consumidor e o valor que um produto 

tem para o mesmo.  

Compreender essas necessidades e desejos ajuda o profissional a se colocar como 

consumidor e assim evitar a “miopia de marketing”, que acontece quando a empresa tem o 

foco totalmente voltado para o produto em si, e esquece o cliente. Afinal o foco de qualquer 

empresa é o consumidor/cliente, senão a mesma pode estar fadada ao fracasso. 

Por isso, fatores mercadológicos, culturais, sociais influenciam no comportamento e nas 

necessidades do consumidor, estuda-los e principalmente entende-los é fundamental para os 

profissionais de marketing. 

 

3.  PLANEJAMENTO DE MARKETING 

Precisamos definir o objetivo da propaganda, se queremos elaborar um plano para 

alcançar e almejar resultados. Distinguindo as tarefas de comunicação que caberão à 

propaganda, dentre elas as tarefas do marketing. “Para facilitar essa tarefa, definimos o 
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objetivo como sendo o fim almejado; meta como objetivo tornado específico em tempo e 

grau” (SANT’ANNA, 1977, p. 112). Exemplificando no caso de uma faculdade: 

Objetivo de marketing: Aumentar o número de alunos em 40% no próximo ano. 

Objetivo de propaganda: Comunicar a ideia de que a faculdade oferece rapidez, 

segurança e conforto para atender melhor seu público. 

Meta de propaganda: Nos próximos 12 meses aumentar em 2.000 o número de alunos 

em potencial. E que a faculdade atenda com maior credibilidade seus alunos. 

É necessário que esta meta seja real e que passe boas condições para que possa ser 

realizada com sucesso. Mas para isso, ela deve ser baseada em pesquisas cuidadosas e 

confiáveis a respeito das oportunidades de mercado e do comportamento do consumidor.  

O marketing surgiu como consequência da evolução dos negócios, que teve origem nos 

processos de troca das antigas civilizações. O marketing não visa somente a satisfação do 

cliente, como a realização da organização através do lucro. 

A maneira como os consumidores reagem a diferentes produtos e práticas de 

marketing é afetada com as mudanças de valores e da sociedade, as variações 

demográficas, o crescimento da população, e a distribuição das faixas etárias. 

(BONE e KURTZ, p. 73, 1998). 

A evolução decorrente dos acontecimentos transformou a relação entre o marketing e 

sociedade, os consumidores tornaram-se mais conscientes às suas necessidades. Com isso as 

empresas iniciaram um processo de adequação as exigências de seu público, implantando um 

sistema baseado na transparência. 

Levando isso em conta, o marketing hoje, vem com a proposta de satisfazer 

completamente as necessidades e desejos do consumidor, este é seu o propósito, fornecer 

valor ao cliente mediante ao lucro da sua empresa. A partir de então, a nova administração de 

marketing sofreu mudanças ao longo dos anos, pois, para se fazer uma comunicação bem 

sucedida é necessário desenvolver estratégias, estabelecer metas a serem alcançadas, dentro 

de um período determinado de tempo, sempre estabelecendo um relacionamento empresa e 

consumidor. 

O planejamento de marketing exige alguns fatores que atualmente são indispensáveis: a 

primeira é o gerenciamento da empresa. A segunda envolve a avaliação dos pontos fortes e 

fracos, ameaças e oportunidades, mais conhecida como Análise SWOT, que estuda o 

posicionamento da empresa, marca e/ou produto perante o mercado. E por fim, 
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desenvolvimento dos planos e principalmente ações a fim de atingir seus objetivos de 

marketing e de propaganda. 

A propaganda deve entender como os consumidores tomam suas decisões de compra. 

Em princípio este consumidor passa por cinco etapas: reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra.  

Para atingir este objetivo e causar essas etapas no consumidor, é exigidas disciplina e 

flexibilidade da empresa, somando as táticas de marketing que contribuam para o 

desenvolvimento dos 4P’s: Produto, Preço, Praça e Promoção.  

Então, faz-se necessário que a equipe de marketing da empresa desenvolva estratégias, 

onde ela tenha sua marca e/ou produto estruturado, tendo um relacionamento próximo com 

seu consumidor, estruturando ofertas, conquistando oportunidades, para finalmente ter o 

crescimento a longo prazo esperado. 

3.1 PLANO DE MARKETING VERSUS PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

O Plano de Marketing é um documento que detalha e adota todas as ações necessárias 

para atingir o objetivo de marketing. É um conjunto de atividades criadas para levar o produto 

a um consumidor final. Pode ser feito para uma marca, um produto ou serviço, é 

indispensável para o desenvolvimento de uma empresa e muito importante numa campanha 

publicitária. 

 
O plano de marketing é a programação das várias atividades destinadas a criar um 

mercado e precisa ser preparado com criatividade e sistematicamente. O plano deve 

conter uma pesquisa de mercado, a análise do produto, seu preço, política de 

propaganda e de promoção de vendas e controle das atividades. (SANT’ANNA, p. 

17, 1977). 

 

Para obter-se um bom plano de marketing, algumas estratégias são adotadas para que se 

tenha um resultado satisfatório. A definição de seu Público-Alvo, estudar as tendências e 

mudanças de mercado, a distribuição de produtos, a segmentação que mais oferece 

oportunidade para seu negócio. Entender que o mercado tem todo tipo de consumidor e assim 

identificar o seu, com suas necessidades e preferencias.  

Já o Planejamento de Comunicação é feito a partir de uma análise dos aspectos da 

empresa: os ambientes internos e externos, relacionamento da empresa com os funcionários, 

dirigentes, comunidade, Target, mais conhecido como Marketing de Relacionamento. 
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Além do estudo da imagem e o impacto da marca o mercado são fundamentais para 

empresa, as pesquisas. Então é feito a análise dos pontos fortes e fracos e as oportunidades e 

ameaças à empresa. 

É preciso entender que a marca já não é a única fonte de informação, o consumidor 

hoje, tem em mãos formas variadas de saber sobre sua empresa, marca ou produto ou serviço.   

É saber definir fatores que influenciam na compra. Por isso ao elaborar um planejamento de 

comunicação é preciso saber quem são seus clientes e para quem sua marca quer comunicar. 

Levando-se em consideração as ferramentas do marketing, as primeiras perguntas a 

serem feitas são: 

1. Qual é o real problema o cliente? 

2. Qual é mesmo o real problema do cliente? 

A propaganda, o marketing, bom senso e até mesmo a matemática servem para resolver 

as adversidades existentes. É por isso, que o planejamento de comunicação tem que estar a 

serviço de finalidades bem definidas.  

Estas e outras dezenas de perguntas formam o conjunto de informações indispensáveis 

ao planejamento de comunicação, com ele é possível identificar o que é fundamental para o 

seu negocio, seja uma faculdade ou uma banquinha na feira. 

Quando se pensa em características de um novo produto, no seu público-alvo, preço, 

praça, promoção, etc., faz-se planejamento de marketing. Após tudo isso, no 

momento de decidir como, quando, com quanto dinheiro e a quem exatamente dizer 

isso, entra o planejamento de comunicação. (SANT’ANNA, 1977, p. 112). 

É preciso planejar e pensar antes, colocar todas as informações em ordem, quando se faz 

a análise das características de seu público-alvo, mas especificamente um planejamento de 

comunicação, será passo importantíssimo para o sucesso para sua empresa. 

4.  BRIEFING 

Seja na forma de um documento escrito, seja informalmente num bate-papo com o 

profissional de atendimento. O briefing é o conjunto de informações mercadológicas que será 

passado à agência, para que ela possa começar seu trabalho. 

Um briefing deve: 

1- Ser sucinto, porém, completo, de uma forma que não comprometa o trabalho 

criativo da agência e situe nos objetivos do cliente. 

2- Ser aprovado por quem tenha poderes, para que não seja modificado 

constantemente, assim, a agência poderá trabalhar tranquilamente. 
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É uma fase completa de estudos que contém as informações sobre o produto, a marca, o 

mercado, o consumidor e os objetivos do cliente. 

Há diversas maneiras de se estruturar um Briefing, cada agência molda e estrutura o seu 

internamente. Sendo assim, há alguns itens que compõe um briefing, são eles: 

a) Histórico: O cliente conta um pouco sobre a empresa, o mercado, marca, produtos, 

são as informações básicas, porem relevantes na hora de compor o briefing; 

b) Problema de marketing: O cliente diz quais são os problemas que estão sendo 

enfrentados pela empresa no momento; 

c) Objetivo da Pesquisa: O que a pesquisa deve cumprir; 

d) Público-Alvo ou Público de Interesse: Quem é o público de interesse da pesquisa e 

da campanha. Deve-se levar e conta outras informações importantes, como 

comportamento, atitudes, hábitos, interesses do seu consumidor; 

e) Áreas Geográficas: O lugar ou cidade onde a campanha deverá alcançar. Pode ser 

também zonas, bairros, são os lugares delimitados da pesquisa; 

f) Limitação de prazo e custo: Cabe ao cliente informar isso ao profissional de 

atendimento, para constar no briefing, quanto ele poderá investir e o tempo que 

achar necessário da campanha publicitária.  

Portanto, o briefing funciona como um determinante na concepção do produto e da 

marca da empresa, mas para isso, ele precisa ser constantemente ser alimentado com novas  

informações.  

5.  AS FERRAMENTAS DO MARKETING MIX 

Segundo Jerome McCarthy formulou o Composto Mercadológico, que são formados 

por 4 forças principais no desenvolvimento do Marketing, que são: Produto, Preço, Praça, 

Promoção (Marketing Mix ou 4P’s). 

Cobra (1992) ressalta que o Marketing Mix possibilita à organização alcançar seus 

objetivos em consonância com sua missão de negócios, que é a proposta e/ou razão pela qual 

a organização existe. 

Essas ferramentas do Marketing Mix são necessárias para que, as necessidades do seu 

cliente, sejam completamente satisfeitas. 

...É preciso que os produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, 

que as características atendam aos gostos dos consumidores, com boas ações 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. (COBRA, 1992, 

p.43). 
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Kotler (1996) o composto de marketing constitui-se como “o conjunto de variáveis 

controláveis que a empresa pode utilizar para influenciar as respostas dos consumidores”. Da 

correta combinação entre os elementos do mix, depende o aumento das oportunidades de 

sucesso de uma empresa. 

Embora existam várias teorias (até porque novas teorias de marketing são sempre 

importantes e necessárias), os 4P’s é uma ferramenta para ajudar a ordenar o raciocínio do 

marqueteiro. 

                                                    

5.1 MARKETING MIX: PRODUTO 

É aquele bem, produto ou serviço que nos é oferecido cotidianamente, é a promessa de 

um benefício, objetivo ou subjetivo. Ele não compra apenas a parte palpável; física: ele 

compra a satisfação, onde são representados por atributos como fascínio, beleza e status. 

“Produto é um complexo de atributos palpáveis e impalpáveis, inclusive embalagem, cor, 

preço, prestígio, do revendedor, os quais o comprador pode interpretar como satisfação de 

seus anseios e necessidades”. (STATON, 1980, p.210). 

Citamos o celular, por exemplo. Ele não satisfaz apenas as necessidades de ligar e se 

comunicar: dá à pessoa sensação de status, poder, glamour e requinte (de acordo com a 

marca), ou dizer que OMO lava mais branco, isso é uma promessa de um benefício: não 

estamos apenas comprando um sabão em pó, estamos comprando a brancura que o produto 

oferece. 

Todo produto tem sua utilidade e significado, e ambos correspondem às necessidades e 

desejos humanos, onde é formada uma expectativa de valor sobre o mesmo. 

Ao criarem um produto, devem ser observados cinco aspectos. São eles: 

1- Benefício: É o fundamental, aquilo que o cliente está comprando; 

2- Produto básico: Aqui estão os benefícios básicos deste novo produto; 

3- Produto esperado: Qualidade, características deste produto, marca, design e 

embalagem. É o que os consumidores esperam deste produto; 

4- Produto ampliado: Benefícios adicionais que este produto pode oferecer; 

5- Produto potencial: É a evolução do produto, as modificações que este produto 

venha sofrer no futuro. 

Produtos são os conjuntos de atributos, funções e benefícios que os clientes compram. Das 

ferramentas do Marketing Mix, o “Produto” é o mais importante no processo de decisão na 

hora da compra.  
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5.2 MARKETING MIX: PREÇO 

Para alguns consumidores, o preço de um produto, torna-se uma referência de qualidade 

do mesmo, ou seja, o preço de um produto não é apenas resultado de custos+ lucros, há 

outros fatores também, como análise de concorrência, e a disposição do seu público em gastar 

certa quantia na aquisição do benefício; porque ninguém compra um produto, mas sim o 

benefício e a experiência que aquele produto proporciona a cada consumidor.  

Segundo Staton, os estudos de mercado demonstram que o conceito de qualidade de um 

produto por parte do consumidor varia diretamente com relação ao preço. Ainda afirma que, 

“preço nada mais é que o valor expresso em termos de dólares e cêntimos, ou em qualquer 

outra moeda corrente no país em que ocorre o intercâmbio comercial” (STATON, 1980, p. 

316). 

Precisa-se de uma atenção muito grande do gerente de marketing quanto ao estabelecer 

o preço de um produto, pois isso definirá o valor do mesmo diante do seu consumidor e em 

relação aos seus concorrentes, ou seja, todas as atividades relacionadas com a formação do 

valor ou serviço. 

A estipulação do preço leva em consideração diversos fatores: custos, que refletem 

valores agregados na confecção do produto; circunstâncias do mercado, no que diz 

respeito ao equilíbrio de demanda e oferta; objetivos empresariais quanto ao 

posicionamento do produto em relação aos concorrentes. (VAZ, 1995, p. 79). 

Há algumas estratégias a serem estudados no Mix de Preços devem ser observados 

cincos. São elas:  

1- Estratégia Premium: Qualidade e valor alto de certo produto; 

2- Estratégia de Penetração: Produtos com muita qualidade, mas, com um preço 

moderado para obter rápido retorno; 

3- Estratégia de Superbarganha: O objetivo é entrada rápida no mercado, 

identificada principalmente pelas promoções e preços atrativos; 

4- Estratégia de Preço Alto: Oferece produto com qualidade média e preço alto; 

5- Estratégia Comum: Preço aceitável combinando com sua qualidade;  

6- Estratégia de Barganha: Preço abaixo da média, com produto de qualidade 

mediana.  

7- Estratégia de Qualidade Inferior: Preço razoável, porém a qualidade é menor;  

8- Estratégia de Preço Baixo: Produto e preço são inferiores. 

 

Por isso, o preço é o mais poderoso especialmente quando o foco está em segmentos. 

Ou seja, nos segmentos de alto valor agregado e preços, é importantíssimo entendermos o 

comportamento dos consumidores. 
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5.3 MARKETING MIX: PRAÇA 

Por melhor que o produto seja, se ele não estiver no lugar certo e no momento certo, ele 

não será bem sucedido e muito menos útil ao consumidor. Martins ressalta que, seja através 

de uma rede varejista, telemarketing, mala direta, internet, ou tantas outras formas, o 

importante é que ele deve estar facilmente ao seu alcance, uma pequena deficiência na 

distribuição, por menor que possa ser, todo o esforço do marketing vai por água abaixo. 

Para atingir o público-alvo deve-se inserir no Planejamento de Marketing da 

organização os locais onde há demanda pelo produto e/ou serviço, para dessa forma, distribuí-

la de uma forma suficiente para atender o seu consumidor. Há outros aspectos que devem ser 

levados em conta, são eles: a localização de fácil acesso, a boa disposição dos produtos, a 

facilidade para estacionamento, entre outras. 

Segundo Cobra (1992), uma boa localização reduz tempo, custos físicos e mentais do 

consumidor, pois uma localização inadequada pode levar um varejista á falência. Além desses 

fatores, deve se considerar o bom atendimento do consumidor, “compreende toda a estrutura 

de distribuição de produtos, no atacado e no varejo, englobando ainda o acompanhamento de 

qualidade após o ato da venda” (VAZ, 1995, p. 80). 

 

5.4 MARKETING MIX: PROMOÇÃO 

Essa etapa é a realização dos esforços da comunicação. A divulgação do produto inclui 

propaganda, promoções de venda, merchandising, Fanpage, rádio, relações públicas, 

telemarketing, entre outras. “Composto promocional é a comunicação dos bens e serviços ao 

mercado, utilizando-se dos meios de divulgação, para lembrar, convencer e efetuar a venda” 

(GODRI, 1997, p.63). 

Refere-se ás estratégias de divulgação utilizadas. Isso vai devolver tanto estratégias 

melhorando as vendas, sabendo a quem dirigir todos os esforços que o anunciante faz 

corajosamente. Porque a boa propaganda não é barata, é uma decisão de investimento por 

parte da empresa, que bem feito, tem um retorno muito grande de vendas e dinheiro. 

A empresa deve, conforme Kotler e Armstrong (2007) se comunicar com os clientes 

existentes, combinando todas as suas possibilidades de comunicação em um programa 

consistente de marketing. Disponibilizar a promoção em alguns períodos sazonais e de grande 

demanda, ou seja, em períodos festivos, como na páscoa, natal, dia das mães, dos pais e das 

crianças, entre outros, onde beneficia a empresa, pois atrai novos clientes e torna-se um 

diferencial. 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Manaus - AM – 28 a 30/05/2015 

 

É uma das principais etapas no Marketing Mix ou 4P’s, pois comunicar um produto ou 

serviço ao consumidor requer cuidados e técnicas das atividades. De maneira resumida, está 

fechado o ciclo dos 4P’s. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora o Sant’Anna e Martins tenham a mesma linha de pensamento sobre as 

estratégias de marketing e o planejamento das estratégias publicitárias é possível perceber as 

diferenças sofridas ao longo dos anos, e para somar a estas mudanças.  

Outros estudiosos como Kotler, Cobra ou Staton consolidaram as estratégias do 

Marketing Mix, onde é possível unir a publicidade e o marketing, trabalhando em conjunto 

para consolidar uma marca ou produto. 

A partir de então, chegamos à conclusão que muitos erros acabam sendo fáceis de 

serem corrigidos quando estudados por bons profissionais, que sabem e analisam exatamente 

o que seu cliente quer, é por isso que os 4P’s são tão importantes no meio publicitário. 

Conhecer o seu cliente é primordial, pois, saber onde colocar seu produto, fazer o 

merchandising de maneira correta, estudar seu público de interesse, e entender o que ele 

precisa, porque dessa forma o produto será mais bem distribuído. Entender o melhor preço 

para o produto, pois é papel do gerente de marketing, eles têm um papel fundamental no 

sucesso de uma campanha publicitária. 

Por isso, é preciso ter consciência de como se irá trabalhar, que meios serão utilizados 

e quais as reações no publico que receberá à mensagem. Na publicidade é indispensável o 

estudo das motivações antes de decidir agis, há muitas abordagens possíveis, tantas técnicas 

que pedem ser empregadas e considerações a respeito, que fazem toda diferença. 
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