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INTRODUÇÃO
Os mercados hoje em dia são muito díspares do que 
eram no passado. A globalização e avanço tecnoló-
gico não só abriu oportunidades para empresas de 
diversas dimensões e origens, como também fez 

emergir um perfil de cliente mais conhecedor, exigente e interveniente. Nesse 
sentido, evidenciou-se a importância da comunicação de marketing como forma 
de fazer a ponte com o cliente e estabelecer a imagem da empresa no mercado.
A empresa deve desenvolver uma estratégia de comunicação que permita trans-
mitir a imagem e personalidade da sua marca (figura 1).

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO INTRODUÇÃO

IMAGEM E PERSONALIDADE DA MARCA
ESTRATÉGIA CRIATIVA E EXECUÇÃO

POSICIONAMENTO E IDENTIDADE DA 
MARCAMARKETING

CORPORATE VALORES DE BASE
MISSÃO E CULTURA EMPRESARIAL

Figura 1: Relação da comunicação de marketing com a estratégia de marketing e 
estratégia empresarial

A comunicação de marketing informa, persuade e lembra os públicos de uma marca/em-
presa. Para desenvolver uma estratégia de comunicação eficaz, deve ser adaptada à 
realidade da empresa, procurar que os esforços de comunicação sejam coerentes 
com as bases da marca e da empresa, e que a mensagem seja clara, consistente e per-
suasiva sobre a empresa e os seus produtos ou serviços.
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A ANÁLISE DA SITUAÇÃO
Para desenvolver uma estraté-
gia de comunicação deve-se 
começar por analisar detalha-
damente a situação do 

mercado, concorrência e clientes, isto é:

 Análise do mercado
  Qual a fase de ciclo de vida do mercado?
  Qual a dimensão do mercado atual e potencial?
  Quais as tendências de evolução?
  Existe sazonalidade?

 Análise dos concorrentes
  Quem são os concorrentes, dentro e fora da indústria?
  Quais os pontos fortes e fracos dos produtos ou serviços 
  concorrentes?
  Qual a atuação em termos de comunicação (que variáveis usam, que  
  meios, com que frequência com que lançam campanhas)?
  Qual o seu posicionamento?
  Qual a sua imagem e reputação?

 Análise dos comportamentos e atitudes dos consumidores e influenciadores
  Qual o seu perfil?
  Que benefícios procuram?
  O que os motiva a procurar e adquirir o produto ou serviço?
  Quais as suas atitudes?
  Quais os critérios de escolha do produto ou serviço (marca, 
  qualidade, preço, prazo de entrega, perceção da competência do  
  profissional…)?

De igual modo, devemos fazer um levantamento das variáveis associadas à marca/em-
presa:
 Caracterização da empresa
  A sua história
  A sua missão e visão
  Os seus valores e princípios
  Os seus parceiros estratégicos

 Produtos ou serviços
  Descrição dos produtos ou serviços e o papel de cada um para os  
  resultados da empresa
  Origem dos produtos ou serviços
  Processo de fabrico ou de prestação do serviço
  Desempenho
  Necessidades que satisfazem



D.DINIS BUSINESS SCHOOL -  A ESTRATÉGIA DA EMPRESAA IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS

A DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS
Como forma de orien-
tar o caminho a seguir 
em termos de comu-
nicação, devem-se 

definir os objetivos de marketing, os objetivos de comunicação e procurar como traduzir 
os objetivos de marketing em objetivos de comunicação.
Os objetivos de marketing traçam o comportamento pretendido para a marca enquanto 
os objetivos de comunicação pretendem desencadear um efeito psicológico que leve a 
agir de acordo com os objetivos de Marketing. Como exemplos de objetivos de marke-
ting e de comunicação temos:

Objetivos 
de 

Marketing

Objetivos
de

Comunicação

• Aumentar ou obter um nível de notoriedade
• Manter ou conquistar uma determinada quota de mercado
• Obter um determinado volume ou valor de vendas
• Lançar um novo produto ou marca
• Aumentar a frequência de compra
• Conquistar novos mercados

• Fazer conhecer (a marca, as associações ou valores da marca, a 
funcionalidade do produto)
• Fazer gostar (criar e reforçar atitudes positivas, estabelecer uma 
relação emocional com o consumidor)
• Fazer agir (incitar o consumidor à ação; a comprar, solicitar um 
catálogo, visitar a loja, ir ao site, fornecer dados ou informações)
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A IDENTIFICAÇÃO DE UM PÚBLICO ALVO
Para uma marca/empresa, público é um grupo de pessoas que lhe interessam, estando 
com ela direta ou indiretamente relacionados. O público-alvo é o grupo de indivíduos 
que se pretende atingir com a comunicação, podendo ser os potenciais clientes, os 
parceiros de negócios, ou até os colaboradores, entre outros (figura 2). A identificação 
correta do público-alvo é crucial, uma vez que influencia decisões sobre o que, quando, 
como e onde dizer.
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Figura 2: Relação da comunicação de marketing com a estratégia de marketing e 
estratégia empresarial

Quando o enfoque é no público externo dos clientes, nem sempre é fácil determinar o 
alvo, uma vez que poderão existir diferentes intervenientes:
 Compradores: os indivíduos que compram o produto ou serviço (por exemplo,  
 no caso de um produto para uma criança, os pais)
 Utilizadores: os indivíduos que vão utilizar ou consumir o produto ou o   
 serviço (no exemplo acima, a criança)
 Decisores: os indivíduos que vão decidir a compra do produto ou serviço ou a  
 marca a adquirir
 Iniciadores: os indivíduos que podem iniciar o processo de decisão de compra  
 (no exemplo referido, o processo pode ser iniciado pelo pedido da criança aos  
 seus pais)
 Influenciadores: os indivíduos que têm influência sobre o processo de decisão  
 de compra, como os líderes de opinião, por exemplo.
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Para definir o perfil e a dimensão do público-alvo a alcançar com a comunicação 
podem-se usar como base os critérios de segmentação, nomeadamente:

Consumidor 
Individual

Consumidor 
Organizacional

Sociais/Demográficos
Geográficos

Personalidade e estilo de vida
Comportamento de consumo, uso ou compra

Atitude psicológica face ao produto ou 

Demográficos
Operacionais

De compra
Situacionais

A ELABORAÇÃO DA COMUNICAÇÃO
A elaboração da comunicação envolve decidir o que dizer (conteúdo da mensagem), 
como dizer (estratégia criativa) e a quem dizer (fonte da mensagem). Para desenvolver 
uma mensagem e estratégia criativa eficaz, é necessário compreender como construir 
uma imagem de marca, tornar a mensagem mais compreensível, como ocorrem os pro-
cessos de influência social no mercado em causa e como influenciar as atitudes do públi-
co ou o levar a agir.

O que dizer?
É nesta fase que se desenvolve a promessa, ou unique selling proposition, a base da 
mensagem que promete ao consumidor uma determinada satisfação, em troca da utili-
zação de determinado produto. Uma boa promessa deve ser poderosa, dirigir-se às moti-
vações relevantes e centrar-se nos benefícios importantes para o consumidor; diferen-
ciadora, de modo a ser preferida em relação às outras marcas; e verdadeira.

Como dizer?
A eficácia da comunicação depende de como ela é expressa. Pode-se recorrer a apelos 
mais informativos, caso o tipo de produto ou de compra envolva um processo mais racio-
nal de decisão ou a apelos transformacionais, caso seja um processo mais emocional:
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Informativos

Transformacionais

Foco na solução de problemas
Comparação de produto
Testemunhos de pessoas

Foco no acesso a uma situação melhor, 
uma imagem de referência

Descrição dos consumidores/estilo de vida
Experiência pós-uso (medo, culpa, vergonha, humor, amor, orgulho)

Quem dizer?
Na escolha de quem transmitirá a mensagem tem que se decidir se se pretende uma 
comunicação com proximidade (e aí optar por um canal pessoal) ou não: 

Canais 
pessoais

Canais 
não pessoais

Canais defensores: venda pessoal
Canais especialistas: especialistas independentes e 

Pessoas influentes
Canais sociais: vizinhos, amigos, colegas, líderes de opinião

Meios de massa (televisão, rádio, outdoor)
Promoções

Relações públicas
Eventos e experiência

De igual modo, há alguns fatores que aumentam a eficácia da fonte, como a perceção 
do domínio do assunto (por exemplo, um dentista no que respeita a produtos de higie-
ne oral), a confiabilidade e a simpatia.
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A ESCOLHA DAS VARIÁVEIS DE COMUNICAÇÃO
Existem diversas variáveis de comunicação, cuja relevância e eficácia na estratégia de 
comunicação dependerá do objetivo da estratégia de comunicação e do público-alvo 
em causa. 

Publicidade

Relações Públicas

Venda Pessoal

Marketing Direto

Promoção

Merchandising

Patrocínio e 
Mecenato

Forma mais comum de transmissão de valor da marca; destinada a públicos mais 
vastos;
Eficaz para objetivos de notoriedade, estímulo à compra ou informação
Tem como meios a televisão, a imprensa, a rádio, os outdoors, o cinema e o online

Forma percebida como mais credível; usada para públicos internos ou grupos de 
influência específicos; assessoria de imprensa e comunicação em crise
Eficaz para objetivos de imagem, credibilização e envolvimento do consumidor
Tem como ferramentas seminários, manuais, reuniões ou eventos especiais

Forma que permite interação com o público e a adaptação da mensagem
Eficaz para objetivos de fidelização, demonstração, informação e credibilização, bem 
como estágios superiores da compra

Forma direta e segmentada, imediata e atualizada, customizada e interativa
Eficaz para objetivos de informação, dar a conhecer novos produtos ou serviços, 
e incentivar a ação
O alvo tem de estar bem definido

Forma que chama a atenção e visa gerar respostas a curto prazo
Eficaz para objetivos de estímulo à compra, experimentação ou escoamento
Devem ser definidos para um curto período de tempo

Forma que visa aumentar a rendibilidade do local de venda, e o escoamento de 
produtos, através de uma adaptação permanente do aprovisionamento às necessida-
des do mercado e da apresentação apropriada dos produtos
Eficaz para objetivos de estímulo à compra ou experimentação

No patrocínio o patrocinador adquire direitos de comunicação e promoção associa-
dos à imagem de um projeto ou evento, garantindo contrapartidas financeiras ou 
logísticas. O mecenato consiste em incentivos fiscais oferecidos pelo Estado



MÊS / SEMANA  ATIVIDADES

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A APRES. DE CRONOGRAMA E ORÇAMENTO

Mais recentemente têm surgido tendências e formatos distintos, nomeadamente:

 Mobile marketing: contacto via sms com os clientes ou disponibilização de  
 aplicações da marca/empresa

 E-marketing: desenvolvimento de sites, com ou sem possibilidade de reserva  
 e compra online; através de técnicas de otimização dos sites (conhecidas por  
 SEO) facilita-se a evidência do site nos motores de busca

 Redes sociais: presença com uma página nas redes sociais, algo que permite  
 uma interação e acompanhamento mais próximo dos clientes e tendências

 Marketing de guerrilha: focado no uso de criatividade em oposição a grandes  
 quantidades de dinheiro para comunicação e divulgação; envolve ser ousado,  
 criativo,  inesperado e envolvente

 Marketing sensorial: procura estimular os sentidos, através da iluminação e  
 cores certas, música convidativa ou cheiros agradáveis de modo a envolver e  
 transportar o consumidor para que ele se sinta absorvido pelo universo da  
 marca/empresa
   

A APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA E ORÇAMENTO
Após decidir quais as variáveis e meios de comunicação a usar, deve-se apresentar o 
cronograma e o orçamento da estratégia de comunicação.
O cronograma consiste na calendarização da campanha de comunicação, e na disposição 
temporal das várias atividades (figura 3).

1 2 3 4 5 ...

O orçamento mostra o custo total e discriminado por variável de comunicação ou 
atividades (figura 4). 



ATIVIDADES

Atividade 1

Atividade 2

Atividade ...

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO A IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLO

MATERIAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Para decidir qual o investimento em comunicação, a abordagem mais comum é o uso de 
uma percentagem sobre as vendas. Porém, existem diversos critérios, nomeadamente a 
análise do investimento da concorrência ou a capacidade financeira existente.
Deve-se ter em conta um equilíbrio satisfatório entre os objetivos pretendidos e os 
custos obtidos e ter o cuidado de considerar não só os custos dos suportes (por exemplo: 
o valor de colocação do outdoor durante 15 dias num local), mas também os custos 
administrativos e de produção.

A IMPLEMENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLO
Por fim, chega a fase da implementação do plano de comunicação definido. Quando esta 
implementação é delegada em agências, é crucial que a informação esteja disponível e a 
comunicação entre marca/empresa e agência seja clara, nomeadamente no que respeita 
ao tom e estilo que se quer transmitir na comunicação ou na existência de determinadas 
restrições ou limites impostos pela politica da empresa.
À execução segue-se a avaliação e o controlo, normalmente com uma periodicidade 
mensal, semestral e anual. Esta avaliação e controlo terá por base a análise entre os obje-
tivos propostos e os resultados alcançados e poderá indiciar a necessidade de introduzir 
algumas alterações corretivas.
Em termos de avaliação, pode ser feita em duas fases, à priori do lançamento da campan-
ha e à posteriori do mesmo. Enquanto a primeira é feita com intenção de avaliar a criati-
vidade ou a aceitação do conceito, da mensagem ou da marca, a última pretende avaliar 
o impacto da campanha:

À priori

À posteriori

Pre-testes (apresentação a pequenos grupos, focus group)
Testes de mercado (testes piloto, experimentais)

Inquéritos (de lembrança da campanha, notoriedade da marca)
Tracking (medir aspetos da marca em intervalos de tempo regulares)


