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RESUMO 

Com a rápida expansão da era tecnológica e da telecomunicação, criou-se a necessidade de 

trazer cada vez mais o marketing digital para as empresas brasileiras de segundo setor. 

Atualmente toda empresa precisa desenvolver campanhas e planejar-se para seu 

desenvolvimento expansional visando captar o máximo de público possível, atrair cada vez 

mais clientes para sua empresa, para que se possa atingir todas as metas e alcançar todos os 

objetivos traçados. O planejamento de marketing, cuidadosamente deve ser realizado de 

acordo com necessidades de cada empresa, já que cada organização tem seus próprios 

objetivos e sua realidade. Desta forma, com uma boa gestão as metas se tornam mais 

alcançáveis de acordo com o andamento do que foi planejado. Através de pesquisas 

exploratórias e autoexplicativa, este artigo traz uma orientação da eficácia de um bom 

planejamento para as empresas, visando sempre por respeitar cada etapa do processo nele 

encontrado, desde a parte introdutória, à parte da execução e a finalização do projeto. Esse 

tipo de ação, faz com que o produto ou serviço tenha maior visibilidade para possíveis 

clientes, podendo se tornar, a opção número um de sua rede. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as empresas brasileiras necessitam de ferramentas com maior abrangência, para 

se adequarem ao presente cenário. Por sua vez, o marketing auxilia os gestores na hora de dar 

início ao seu negócio, pois é possível abrir mentes e obter-se uma visão com maiores e mais 

efetivas estratégias relacionadas ao empreendimento em comparação com o mercado 

(CHIAVENATO, 2020). Consequentemente através de um bom planejamento é possível 

traçar metas e através delas pode-se atingir todos os objetivos com maior controle e 

previsibilidade em vendas. Que por sua vez, significa ter uma perspectiva de quanto a área 

comercial será capaz de vender em determinado período.  

Existem diversas formas para utilizarmos o planejamento de marketing, pois, ele serve para 

auxiliar os objetivos já estabelecidos pela empresa e que devem ser alcançados. Esta 

ferramenta serve, para que a organização consiga ter uma visão mais estratégica do seu 

negócio, além de ter a perspectiva de crescimento profissional, fazendo com que tenha um 

aumento da competitividade no mercado e possivelmente podendo passar à frente dos 

concorrentes. Esse tipo de ação, faz com que o produto ou serviço tenha maior visibilidade 

para possíveis clientes, podendo se tornar, a opção número um de sua rede. Lembrando que é 

de suma importância conhecer profundamente seu empreendimento, pois, o planejamento será 

feito de acordo com a realidade da empresa, estando ciente de seus principais objetivos e 

tornando-os em metas alcançáveis (CHIAVENATO, 2020). O principal objetivo deste artigo é 

mostrar a tamanha importância que o planejamento de marketing tem dentro das empresas de 

segundo setor.  

A pesquisa foi desenvolvida na metodologia exploratória e explicativa com a finalidade de 

transmitir todo o processo, desde a parte introdutória do estudo do planejamento à execução, 

através de levantamentos de dados da organização. Por este motivo, é importante 

compreendermos e respeitarmos as seguintes etapas: defina seu objetivo, faça uma análise da 

concorrência, defina suas estratégias, defina o cronograma e revise o seu planejamento. 

Dentro de sua metodologia devemos enaltecer a importância também dos 4 Ps do marketing 



 

(produto, preço, praça e promoção). Pois, através desses pilares, é possível alocar a marca de 

acordo com o posicionamento que ela deseja alcançar (KOTLER, 2017).  

RESULTADOS 

Através desta pesquisa é possível extrair excelentes resultados em relação a outras empresas 

presentes no atual cenário brasileiro e por esta razão, é importante realizar um planejamento 

de maneira eficaz antes de abrir qualquer negócio, pois, com estas ferramentas nós 

conseguimos realizar a análise SWOT, que por sua vez, consiste em forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças. Diante de todos os resultados obtidos, como principal consequência, 

iremos definir de fato qual será o nosso posicionamento no mercado em relação a outras 

empresas presentes.  

O planejamento de marketing está relacionado a execução realizada com maestria para que de 

tal maneira se possa obter sucesso na hora de inaugurar seu negócio. Visando sempre por 

respeitar cada etapa do processo nele encontrado, desde a parte introdutória, à parte da 

execução e a finalização do projeto. Vale ressaltar que é de suma importância revisar cada 

item explícito dentro do planejamento para que assim cumpramos com os prazos nele 

estabelecidos. 
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