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Introdução 
Esta secção visa apresentar ao leitor uma breve descrição sobre o conteúdo do 

documento. Por essa razão, é vital ser objectivo e conciso no sumário. Na introdução 

deve constar uma breve descrição da empresa, o serviço e/ou o produto de foco que 

pretendem divulgar e uma breve descrição do público alvo. Pode ser incluído também 

uma visão geral dos objectivos pretendidos com este documento. 

Esta parte do plano de marketing não deverá ultrapassar os 8 – 10% do tamanho final 

do mesmo, ou seja, se o plano tiver 100 páginas, a introdução não deverá passar as 8 – 

10 páginas. 

Exemplo: http://sbinfocanada.about.com/od/businessplans/a/execsumexample.htm 

  

http://sbinfocanada.about.com/od/businessplans/a/execsumexample.htm
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1. Análise e contexto 
Esta fase caracteriza-se por ser a que define melhor quem procura, o que procura e os 

aspectos favoráveis e desfavoráveis do mercado em que se insere. Por essa razão, a 

análise divide-se em várias subsecções: análise de mercado, análise da concorrência e 

análise da empresa (interna). 

O contexto consiste em definir o ambiente que envolve não só o mercado mas também 

a concorrência e o público-alvo. Essencialmente, consiste em pôr todos os grupos de 

interesse para o seu estudo no mesmo “saco” e perceber as limitações que influenciam 

essas pessoas. Isto significa que é importante perceber o ambiente ou a situação 

política, económica, social e tecnológica do mercado. 

1.1. Análise de Mercado 

Esta subsecção caracteriza-se facilmente: quem são os clientes e como chegar até eles? 

A análise de mercado e de conhecimento do público-alvo é das fases mais trabalhosas 

dum plano de marketing por uma simples razão: um negócio centra-se em chegar com 

sucesso ao cliente e se fosse tarefa fácil todas as empresas seriam bem-sucedidas. É 

aqui que muitas empresas falham porque definem superficialmente o público-alvo. 

1.1.1. Indústria 

Primeiro, é necessário contextualizar o seu serviço ou produto no mercado em que se 

insere. Insere-se no mercado da moda? Indústrias Farmacêuticas? Tecnologias de 

Informação? 

Dentro do mercado em que se insere é também necessário identificar o foco do seu 

produto. O mercado da moda é grande: roupa interior, calçado, acessórios, calças, 

camisolas, etc. O mercado das Tecnologias de Informação é grande: web design, infra-

estruturas tecnológicas, software, acessibilidade, redes de computadores, etc. Quanto 

mais aprofundada for a definição do seu produto ou serviço mais aprofundado será o 

seu conhecimento sobre o mercado e o público-alvo. Isto significa que definirá um alvo 

preciso e objectivo. 

Algo que por norma não é realizado é o estudo e o conhecimento da história do 

mercado. É importante conhecer ao máximo a sua indústria e isso faz-se através da 

história. Saber como tudo começou, onde começou e quem começou. Dentro desse 

estudo, perceber as raízes dos criadores, quais eram os seus hábitos e quais foram as 

oportunidades que aproveitaram. Prestar atenção aos pontos da história em que a 

indústria foi revolucionada e como foi revolucionada e por quem. As pessoas adoram 

histórias e esta é uma boa oportunidade para contextualizar o seu produto através de 

uma história. 



5 Plano de Marketing | [Escreva o nome da empresa] 

 

Além da caracterização da indústria e do foco, é necessário obter informações sobre as 

condições geográficas que variam de local para local dentro do mesmo país, os canais 

de comunicação e a consistência de crescimento do mercado. 

Questões a responder: 

 Qual a nossa indústria? 

 Qual o nosso foco dentro dessa indústria? 

 Como nasceu a sua indústria? 

 Quais foram os pontos fortes da indústria que permitiram o seu 

crescimento? 

 Esta indústria está muito desenvolvida ou está numa fase embrionária? 

 Esta indústria encontra-se em constante crescimento ou estagnou? 

 Quanto dinheiro movimentou esta indústria nos últimos anos? 

 Qual a localização favorável para a venda do meu produto ou serviço? 

Lisboa? Porto? Faro? Zonas mais interiores? Se o meu produto é destinado 

para o mar faz pouco sentido pensá-lo num ambiente como o de Évora ou 

Covilhã. 

 Dentro de cada localização potencialmente favorável, qual o crescimento 

da indústria nos últimos anos? 

 A distribuição do meu produto ou serviço é feita directamente para o 

cliente ou é necessário intermediários? Se sim, quem são esses 

intermediários? (ver: Circuitos de Distribuição) 

1.1.2. Público-alvo 

É aqui que muitos falham. Começam por definir a classe etária do seu público-alvo, as 

condições financeiras e o grau de escolaridade. Estas informações não chegam e é 

preciso aprofundar os conhecimentos, mais concretamente as condições demográficas 

escondidas e os hábitos do cliente. 

É importante perceber os problemas que vai resolver ao cliente e não que desejos vai 

realizar. 

Além dos parâmetros clássicos que entram em qualquer estudo do público-alvo, é 

imprescindível perceber as influências e os padrões de decisão que levam alguém a 

comprar o seu produto. Esta subsecção divide-se em questões demográficas, 

geográficas, psicográficas e comportamentais. 

As questões demográficas são as características que definem globalmente um conjunto 

de indivíduos como a idade, sexo, grau de educação, possibilidades financeiras e 

ocupação. Esta definição é importante porque não é possível agradar a todos e criar 

um produto ou serviço com esse objectivo geralmente resulta num produto ou serviço 

que não serve a ninguém. Depois, dependendo destas características, o seu produto 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_(log%C3%ADstica)#Circuitos_de_distribui.C3.A7.C3.A3o
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pode ser desenvolvido e divulgado como uma seta certeira para o alvo que definir. Os 

interesses de um Doutorado não serão os mesmos do que uma entidade com a 4ª 

classe, pelo menos a forma como irá divulgar o seu produto. Se o seu produto será 

vendido a um preço elevado, não lhe interessa gastar esforços e tempo em criar 

recursos e informação para pessoas que recebem o ordenado mínimo. 

As questões geográficas relacionam-se com as características ambientais do local onde 

se insere o público-alvo: região, condições atmosféricas, quantidade populacional, taxa 

de crescimento da população. 

As questões psicográficas, algo a que dou especial atenção em conjunto com as 

comportamentais, estão relacionadas com os valores, com a história da população, 

religião, hábitos e estilo de vida. 

As questões comportamentais são os padrões de comportamento que poderão levar o 

público a aceitar ou não o seu produto. Se o seu produto se insere numa indústria com 

mercado dentro de uma população, é positivo saber como o público lida com esse 

produto, o que espera desse produto, se está disposto ou não a investir em novos 

produtos dessa indústria, se se mantém fiel a uma marca que pode ser sua 

concorrente. 

Mais uma vez, aconselho a aprofundar o estudo histórico da população, ou seja, recuar 

duas ou três gerações atrás e perceber como eram as questões psicográficas e 

comportamentais dessa altura. Se encontrar um padrão que permaneceu ao longo dos 

anos, pode tê-lo como trunfo uma vez que se perdurou todos estes anos e a indústria 

teve sucesso é bem provável que se mantenha nas gerações seguintes. 

Questões a responder: 

 Qual é a classe etária do público-alvo, sexo, grau de educação, condições 

financeiras e ocupação? 

 Dentro desse público, quais são os seus hábitos diários? Que canais de 

informação utilizam? 

 Que outros produtos da sua indústria utilizam? 

 Como, onde e quando utilizam esses outros produtos da sua indústria? 

 O seu produto pode, de alguma forma, ser posto em causa por questões de 

religião ou políticas? 

 O seu público-alvo adapta-se bem à mudança ou segue fielmente um líder? 

 A população tem crescido de forma consistente ou tem diminuído? 

 Em que situações o público pensa em comprar um produto da sua indústria? 

 É claro e óbvio que o seu produto resolve um problema dentro desta 

população? 

 Em que contextos o público-alvo se lembrará da sua indústria e do seu produto? 



7 Plano de Marketing | [Escreva o nome da empresa] 

 

 Que parâmetros são avaliados pelo público que os leva a escolher este produto 

em vez do outro produto? 

 Quando confrontados com um produto da sua indústria, o que leva o público-

alvo a rejeitar esse produto? É o preço? É a complexidade de funcionamento? É 

o aspecto físico (design)? 

 Que valores históricos levam o seu público-alvo a aceitar ou a rejeitar o seu 

produto? 

 Qual o nível de conservadorismo? Vender um produto em Lisboa não é o mesmo 

que vender um produto em Trás-os-Montes porque há um grau de 

conservadorismo muito diferente. 

1.2. Análise da Concorrência 

Na análise da concorrência vai tentar posicionar-se no mercado, ou seja, perceber 

quem está à sua frente e quem poderá ficar para trás rapidamente. É um erro pensar 

que é só o preço que influencia o seu posicionamento no mercado em relação à 

concorrência. A Apple é uma prova viva de que mesmo praticando preços astronómicos 

é possível angariar novos clientes. 

Esta análise permitirá que tenha uma noção sobre a condição do mercado, ou seja, se 

este ainda está em pleno crescimento ou se está maduro. Permite também encontrar 

novas oportunidades, conhecer situações de risco e conhecer comportamentos do seu 

foco. 

Antes de mais é necessário saber o número de concorrentes e quando falo em 

concorrentes não falo na sua indústria, falo no seu foco dentro dessa indústria. De 

seguida, o estudo deve prosseguir para as características da concorrência. Neste ponto 

há trabalho distinto a fazer entre os grandes concorrentes e os concorrentes facilmente 

ultrapassáveis. 

Sobre os grandes concorrentes é importante, mais uma vez, conhecer a sua história e 

conhecer os valores que foram seguindo ao longo da história. É importante identificar 

no tempo quais foram as revoluções que marcaram e como o fizeram ou com o quê. É 

importante saber quem esteve e está à frente das maiores empresas da concorrência e 

se possível conhecer a história dessas pessoas. Se estamos a falar de uma empresa que 

é bem-sucedida desde sempre, facilmente irá encontrar padrões comuns aos diferentes 

líderes que passaram pela empresa e são esses padrões que garantiram e garantem o 

sucesso da mesma. 

Posteriormente, deve identificar quais são as forças e as fraquezas da concorrência ao 

mesmo tempo que avaliar as suas vantagens e fraquezas em relação ao que a 

concorrência tem para oferecer. Ao identificar as forças e as fraquezas da concorrência 

é, também, posicionar-se no mercado. Primeiro, sabendo as forças da concorrência 

permite excluir de imediato algumas possibilidades de chegar ao público-alvo porque 
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eles serão mais fortes do que você. Porém, sabendo as fraquezas permite identificar o 

caminho a seguir. 

Por fim, deverá listar e identificar todos os produtos dos seus concorrentes, os preços 

associados, a popularidade de cada produto e o quão fiel o público-alvo é a cada um 

deles. 

Questões a responder: 

 Quem são os seus concorrentes? 

 Quem lidera as empresas da concorrência? 

 Qual a história dos líderes das empresas da concorrência? (2 ou 3 gerações 

atrás) 

 Que padrões comportamentais existem em cada concorrente que perduraram 

ao longo dos anos? 

 O que aconteceu que fez com que cada empresa da concorrência crescesse? 

(marcos históricos de cada empresa) 

 Como a concorrência se divulga? 

 Quais os lucros dos seus concorrentes? 

 Os lucros têm aumentado, mantido ou descido? 

 Quais são os produtos e o preço e popularidade (dos produtos) de cada um? 

 Quais são as forças da concorrência? 

 E as fraquezas? 

 Quais são as suas vantagens em relação à concorrência? 

 E as suas fraquezas em relação à concorrência? 

1.3. Análise da Empresa 

Aqui irá concentrar-se somente na sua empresa, no interior da sua empresa. Tudo o 

que fez na secção anterior era em relação à concorrência. Aqui deverá fazer algo 

idêntico mas esquecendo por completo o que os concorrentes têm, ou seja, o que não 

seria uma vantagem em relação a um concorrente mas que é uma vantagem quando 

analisada individualmente deverá constar nesta secção. O mesmo acontece para as 

desvantagens. 

É importante referir que não irá discursar apenas sobre o seu produto ou serviço. Aqui 

deverá abordar todas as forças e fraquezas da sua empresa como entidade, ou seja, 

desde a sua equipa, o ambiente que se vive na empresa, as conquistas, os fracassos 

que foram resolvidos. 

É também aqui que descreverá cada objectivo da empresa, o propósito e os valores da 

mesma. É aqui que ficará explicito os problemas que visa resolver ao aplicar este plano 

de marketing. É também aqui que falará sobre a atitude da sua empresa face a esses 

problemas. 
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Nesta secção também apresentará os objectivos financeiros bem como o passado 

económico da sua empresa. Deverá apresentar o histórico e o crescimento da sua 

empresa nos últimos anos e apresentar também perspectivas futuras concluídas 

através dos estudos feitos nas secções anteriores. 

Deverá também definir estratégias que permitam mudar o panorama caso algo corra 

mal. Para isso existem diferentes áreas onde poderá trabalhar. Pode trabalhar o 

produto de forma a mudar os seus atributos para que se torne mais valioso para o 

consumidor; pode mudar o preço para aumentar o número de vendas; pode procurar 

novas estratégias de distribuição como os canais de distribuição e a intensidade da 

mesma; pode criar uma campanha promocional. O importante é que defina outras 

soluções além da que está a pensar implementar. 

Questões a responder: 

 Qual o propósito da sua empresa (ou do seu produto)? 

 Quais os valores da empresa e dos seus constituintes? 

 Quais os objectivos da empresa? Em termos financeiros, taxa de mercado, 

futuros produtos, crescimento em recursos humanos, novas linhas de 

investigação, etc. 

 Qual o histórico da empresa em termos de desempenho? 

 Como tem evoluído a empresa? 

 Quais os casos de sucesso da empresa? 

 Que problema(s) o seu produto visa resolver? 

 Quais os pontos fortes e os pontos fracos da empresa? 

 Quais as soluções alternativas da empresa? 

 O quê que o seu produto oferece que os outros não oferecem? 

 Como é que o seu produto se vai destacar dos produtos da concorrência? (por 

exemplo, ser destinado a um público diferente pelas razões da resposta à 

pergunta acima) 

1.4. Contexto 

O contexto está relacionado com a forma ou a saúde que se encontra no seio da 

população a que o seu produto se destina. Por exemplo em Portugal vive-se num 

panorama de crise como não há memória e essa questão deve ser levada em conta na 

altura de fazer chegar uma mensagem ao público-alvo. 

Em termos políticos é essencial ter em conta a política de taxas que se encontram em 

prática para um estudo sobre o preço final. É também essencial algum conhecimento 

sobre as leis e os regulamentos aplicados à população alvo. Não é fácil lidar com 

estabilidades ou instabilidades políticas já que elas mexem com a psicografia da 

população. 
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Em termos económicos, conhecer o crescimento económico da população a quem o 

produto se destina também é parte essencial do estudo de mercado. 

Em termos sociais, factores como a saúde, o crescimento populacional e a faixa etária 

predominante podem e devem influenciar a abordagem do marketer. Estes factores 

afectam as necessidades dos consumidores e o tamanho do potencial mercado. 

Por fim, os factores tecnológicos fazem todo o sentido de serem trabalhados porque 

nem todas as localizações aceitam ou envolvem a tecnologia no seu dia-a-dia. Por um 

lado há sociedades bastante tecnológicas e que incentivam a essa utilização, por outro 

há localizações em que a taxa de mudança para tecnologia é bastante reduzida. 

Sabendo de antemão que muita da divulgação é direccionada para meios tecnológicos, 

faz todo o sentido pensar nestes factores. 
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2. Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 
Na análise da empresa realizada acima foram abordadas as forças e as fraquezas da 

empresa em termos morais, psicológicos, recursos humanos, valores e subjectivamente 

sobre o produto. Nesta secção serão abordadas de forma aprofundada as forças e 

fraquezas do produto ou do serviço em termos de qualidades que a concorrência tem 

ou não tem. 

Questões como patentes, exclusividade, nomes para marca, custos de propriedade, etc. 

são descritas e trabalhadas aqui e estão relacionadas com a empresa (interno) 

As oportunidades e as ameaças estão relacionadas com factores externos. 

 

2.1. Strenghts 

As forças da empresa são as suas capacidades que podem ser utilizadas para 

desenvolver vantagem competitiva. Questões relacionadas com patentes e 

exclusividade têm potencial uma vez que sinalizam que esta empresa criou ou 

“inventou” algo que a concorrência não tem. 

2.2. Weaknesses 

As fraquezas são o oposto das forças, ou seja, aqui deverão ser referidos casos em que 

não tem protecção da ideia ou da patente, o nome associado é fraco, tem uma fraca 

reputação junto dos clientes, o seu produto ou serviço é dispendioso em termos 

estruturais, etc. 

2.3. Opportunities 

Em cima referi que é importante primeiro resolver um problema e não atender aos 

desejos do cliente. Porém, nesta secção esses desejos são para ter em conta. A juntar 

aos desejos é importante identificar outras oportunidades que permitirão o seu 

sucesso. Desde novas tecnologias que estejam a caminho, mudanças positivas no 

ambiente social e político do público-alvo; essencialmente, situações que permitem 

aumentar os lucros e o crescimento. 

2.4. Threats 

Ao contrário das oportunidades, é necessário ter em conta potenciais mudanças 

negativas no ambiente social e político do público-alvo, bem como o crescimento de 

produtos que podem ser substitutos do seu. 

No final destes quatro tópicos deverá ter uma matriz do género: 

 Forças (S) Fraquezas (W) 
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Oportunidades 
(O) 

Como utilizar as minhas 
forças para aproveitar as 

oportunidades? 

Como ultrapassar as minhas 
fraquezas para não perder 

as oportunidades? 

Ameaças 
(T) 

Como utilizar as minhas 
forças para derrotar e 

ultrapassar as ameaças? 

Como ultrapassar as minhas 
fraquezas para que estas 
ameaças não se tornem 

realidade? 
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3. Segmentação de Mercado 
Nesta fase será realizada uma listagem das conclusões tiradas na secção de Análise de 

mercado. A ideia é organizar a informação. Assim, a informação obtida em 1. deverá 

ser apresentada sobre a forma de lista simplificada: 

Segmento 1: 

 Descrição 

 Vendas (em percentagem) 

 O quê que o público-alvo quer? 

 Como utilizam o produto? 

 Como chegar até eles? 

 Preço 

Segmento 2: 

 Descrição 

 Vendas (em percentagem) 

 O quê que o público-alvo quer? 

 Como utilizam o produto? 

 Como chegar até eles? 

 Preço 

… 
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4. Estratégias de Marketing 
Aqui entramos na fase de decidir o que satisfaz e melhor se adapta ao cliente depois de 

toda a análise realizada até este tópico. De forma resumida, o que interessa na 

concepção da ponte entre produtor-consumidor é o produto, o preço, a distribuição e a 

divulgação. Estes são os quatro conceitos que ligam a sua empresa ao cliente. 

Primeiro, porque o que você faz é vender um produto e o que o cliente faz é comprar o 

produto; segundo, o preço influencia as suas vendas e, por consequências, as compras 

do cliente; terceiro, é a distribuição que faz chegar o seu produto ao cliente e, por 

último, a divulgação que dá a conhecer ao cliente o seu produto. 

4.1. Produto 

O produto ou serviço é o que você constrói e o cliente utiliza. Por essa razão, está nas 

suas mãos (através das informações recolhidas anteriormente) perceber a 

funcionalidade do mesmo para melhor aceitação do cliente, definir o aspecto físico do 

produto, a forma como este é exposto ao cliente (embalagens, a primeira ideia que o 

cliente tem ao contactar com o produto), etc. 

Também relacionado com o produto está a marca. É a através da marca que o cliente 

se irá referir ao seu produto e é através dela que irá “espalhar a palavra”. A marca 

deverá ser de fácil reconhecimento e fácil de reter por parte do cliente. 

 

A embalagem é importante por uma razão muito simples: está no campo de visão do  e 

é o primeiro contacto entre o cliente e o seu produto. As suas funções de comunicação 

têm crescido nos últimos anos e é imprescindível uma aparência que atraia o 

consumidor. 

Questões a responder: 

 Para o cliente, quais são as funcionalidades do produto? 

 Ao olhar para o produto, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? 

 Como vou apresentar fisicamente o produto? 

 Como vai ser a embalagem do produto? 

 Qual o nome do produto? 

 Este nome identifica-se facilmente com outros produtos ou marcas? 

4.2. Preço 

As decisões de preço devem ter em conta as margens de lucro e a resposta mais ou 

menos previsível da concorrência ao preço que a sua empresa vai praticar. Nesta 

secção deverão ser apresentados as margens de preço que se irão praticar mas 

também possíveis promoções, financiamento que terá que pagar futuramente, etc. Há 

muitos factores que influenciam um preço final uma vez que desde o inicio da 

concepção até chegar às prateleiras o produto passa por várias fases e entidades. 
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Questões a responder para definição do preço: 

 Fornecedores? 

 Intermediários? 

 Factores económicos? 

 Preço da concorrência? 

 Custos de fabrico? 

 Os objectivos são facilmente cumpríveis? 

 … 

4.3. Distribuição 

Aqui definirá os seus canais de distribuição. Acima já conheceu todos os canais de 

distribuição que são utilizados para a sua indústria, portanto chegou a altura de definir 

os que vai utilizar para o seu produto ou serviço. Esta distribuição é caracterizada pela 

definição das entidades que irão realizar a transacção, ou a ligação entre si e o cliente, 

bem como as questões logísticas. 

4.4. Comunicação 

A comunicação está relacionada em vender o seu produto aos potenciais 

consumidores. O problema da comunicação é que o seu custo pode ser superior (em 

proporção) ao preço do produto e deverá ser levado em conta. Se tem um produto que 

é vendido a 1 euro e tem 10.000 compradores, não faz sentido gastar mais de 10 mil 

euros em comunicação. Aqui são definidas as estratégias de comunicação, ou melhor, 

como será realizada a comunicação: publicidade, social media, etc. 

Produto Preço Distribuição Promoção 
 Funcionalidade 

 Aparência 

 Qualidade 

 Embalagem 

 Suporte 

 Lista de preços 

 Promoções 

 Financiamento 

 Canal de distribuição 

 Membros do canal 

 Logística 

 Publicidade 

 RP 

 Mensagem 

 Media 

 Orçamento 
 

Para cada acção de comunicação deverá definir: 

 Público-alvo 

 Objectivos da comunicação 

 Critérios de avaliação do sucesso ou insucesso 

Na secção seguinte será apresentada o planeamento da acção, ou seja, algo que 

deverá estar entre o segundo e o terceiro bullet da acção de comunicação. 
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5. Planeamento de acção 
 Aqui serão definidas as acções em concreto, ou seja, já tem todo o seu plano então irá 

definir o que vai fazer já. Essa acção deve estar de acordo com a estratégia definida em 

todo este plano e devem ser definidos, para cada acção, quais os objectivos da mesma. 

Quem é o responsável pela acção, quem são os intervenientes e quais os desafios que 

podem oferecer resistência à acção. 

Questões a responder (para cada acção): 

 Qual é a acção? 

 Quais os objectivos da acção? 

 Quem está envolvido na acção? 

 Quais os custos da acção? 

 Quais os efeitos imediatos da acção? 

 Quais os potenciais efeitos a longo-prazo da acção? 

 O que preciso para levar a acção avante? 

 Que desafios podem surgir? 

 Como vou enfrentar esses desafios? 


