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Planejamento de marketing: princípios básicos para sua 

implementação tem como diferencial a apresentação 

objetiva de dois importantes conceitos de marketing: 

o planejamento e sua implementação no mercado, 

proporcionando ao leitor a compreensão dos processos 

mercadológicos de forma prática.

Os objetivos e as estratégias utilizados pelo marketing 

para analisar as diferentes situações de mercado são 

apresentados em linguagem didática e adequada ao 

ensino universitário, possibilitando uma visão ampla 

do plano de marketing e suas vantagens aplicadas 

em uma organização. 

Idealizado para estudantes de Publicidade e Propaganda, 

o livro destaca pontos essenciais da área em uma 

abordagem pedagógica capaz de alcançar o aluno 

da graduação. Nesse sentido, também é recomendado 

a professores que orientam trabalhos de conclusão 

de curso de áreas que envolvam o planejamento 

de marketing. 
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APRESENTAÇÃO

Planejamento de marketing: príncipios básicos para sua imple-

mentação é um livro da Coleção “Conexão Inicial”, publicado pela Edi-

tora Mackenzie, destinado a alunos de formação universitária que se 

interessam pelo conhecimento dos objetivos e das estratégias utiliza-

dos pelo marketing para analisar as diferentes situações de mercado. 

O conteúdo do livro está organizado no sentido de oferecer ao 

aluno uma sequência prática que lhe possibilite a construção de uma 

visão ampliada sobre o plano de marketing e suas vantagens aplica-

das em uma organização. Esperamos motivar os estudantes de gra-

duação para o fato de que o planejamento de marketing da empresa 

é fundamental na promoção da gestão eficiente, por isso destacamos 

algumas das noções básicas sobre a importância de conhecer deta-

lhadamente o ambiente interno da empresa para poder então detec-

tar as oportunidades e as ameaças que se apresentam no contexto 

em que a organização está inserida. Reforçamos ainda a importância 

da identificação dos pontos fortes e fracos da empresa ou organiza-

ção para a fixação dos objetivos, a fim de possibilitar a otimização 

dos recursos e dos resultados esperados.

Muitas literaturas sobre as questões teóricas e práticas da comu-

nicação e do marketing estão sendo colocadas no mercado editorial 

com o propósito de discutir assuntos intrigantes que versam sobre 

técnicas de persuasão, cases de empresas nacionais e multinacio-

nais, e estratégias de planejamento mercadológico. Algumas dessas 

literaturas são verdadeiros compêndios complexos, mas há também 

os básicos e superficiais.

 Ainda há textos que se apresentam separados por merecerem 

minuciosos estudos, haja vista a amplitude dessas temáticas. 
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Nossa intenção é contribuir para a redução das dificuldades que 

muitos alunos enfrentam ao atenderem ao rigor substancial do con-

teúdo e da estrutura de um planejamento de marketing. Sendo assim, 

os fundamentos teóricos expostos no livro reúnem o conhecimento 

de diferentes estudiosos, que corroboram a importância sobre o as-

sunto para a formação discente. 

Este livro não pretende resolver todos os problemas relacionados 

ao planejamento de marketing nem responder aos grandes questiona-

mentos ligados à área, dada a complexidade do tema. O objetivo é 

destacar alguns pontos essenciais e sistêmicos dessa área em um viés 

pedagógico capaz de alcançar o aluno da graduação em fase final de 

curso, que terá como desafio a entrega de uma monografia como re-

quisito parcial para o seu bacharelado. Em outras palavras, este livro 

tem como diferencial a apresentação de forma não exaustiva dos con-

ceitos de marketing (planejamento e implementação no mercado), a 

fim de fornecer aos leitores/alunos um estudo que oriente sua busca e 

possibilite a compreensão dos processos mercadológicos de forma 

prática, e, dessa forma, motivá-los no avanço por outros territórios.

Nesse viés abrangente, esperamos poder contribuir para a área 

acadêmica no sentido de destinar aos estudantes de graduação um 

conhecimento teórico de base conceitual e de fácil entendimento, a 

fim de apontar ao leitor e em especial aos alunos uma das especifici-

dades do futuro profissional de marketing. 

O material apresentado poderá ser útil e eficaz também a profes-

sores orientadores de trabalhos de conclusão de curso (TCCs) de 

áreas que envolvem, de alguma forma, o planejamento de marketing 

e que necessitem auxiliar estudantes nessa importante área do saber. 

Este livro é resultado de um esforço cooperativo e interativo dos 

autores, que trabalharam e aprenderam juntos.

Bom estudo!

Os autores.
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