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Resumo:
O Plano de Marketing é fundamental para as empresas que estão no mercado e querem se consolidar,
pois é com ele que as organizações poderão se planejar para alcançar seus objetivos e conquistar o
sucesso. O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo de campo de estrutura qualiquantitativa, com o intuito de analisar a importância da elaboração do plano de marketing para as
empresas no município de Manacapuru, no Estado do Amazonas. Foi realizada uma pesquisa
documental dentro das dependências da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e órgãos
controladores com aplicação de um questionário junto a quinze empresas comerciais. Concluiu-se que
as empresas de Manacapuru sabem a definição de um Plano de Marketing, porém, não colocam em
prática as ações estabelecidas no plano.
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The importance of the marketing plan: field study at the level of the
companies in the city of Manacapuru-AM
Abstract
The marketing plan is essential for companies that are on the market and want to consolidate as it is
with him that organizations will be able to plan to reach your goals and achieve success. This study
aimed to carry out a study of qualitative and quantitative structure of the field, in order to analyze the
importance of developing the marketing plan for companies in the city of Manacapuru, in the state of
Amazonas. A documentary research was conducted within the premises of the Secretaria de Finanças
(SEFAZ) and regulatory agencies with application of a questionnaire by the fifteen trading companies.
It was concluded that the companies of Manacapuru knowed the definition of a Marketing Plan, but
not put into practice the actions set out in the plan.
Key-words: Marketing, Plan, Trade, Manacapuru.

1 Introdução
O marketing no século XXI é visto como peça fundamental de uma organização tanto para
suas práticas de estratégias internas quanto para captar clientes e obter lucros para a empresa.
Tal peça deve ser usada para se alcançar os objetivos almejados pela a empresa, utilizando-se
de um importante produto do processo de marketing, o plano de marketing.
O plano de marketing nada mais é do que uma ferramenta de gestão que deve ser
regularmente utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, adaptando-se as suas
constantes mudanças e identificando tendências. Por isso sua implantação dentro de uma
empresa é muito importante, uma vez que esta ferramenta orientará e direcionará a
organização a alcançar seus objetivos traçados auxiliando no caminho para o sucesso.
Em Manacapuru a principal atividade econômica, fonte de renda das pessoas, é o comercio
local, visto que a cidade não possui fábricas, nem ou outra forma de geração de renda dentro
do município. Diante desse cenário e levando em conta o contexto da cidade, esta iniciativa
instigou-se a responder a seguinte pergunta: Qual a importância que as empresas comerciais
de Manacapuru dão para a elaboração do plano de marketing?
No mais, como objetivo geral tem-se analisar a importância da elaboração do plano de
marketing para as empresas no município de Manacapuru. Este estudo visa buscar as
principais ideias sobre a importância de elaboração de plano de marketing, bem como realizar
um levantamento da real situação de aplicação do plano de marketing nas empresas da cidade.
Na cidade de Manacapuru, uma realidade é bem visível, no comércio local, as empresas
buscam o lucro e não o bem estar e a valorização de seus clientes, assim como o Marketing da
década de 60, que tinham sua orientação voltada apenas para as vendas, pois considerava que
o sucesso da empresa relacionava-se fundamentalmente à sua capacidade de venda sem
qualquer preocupação com o atendimento ou com o que o cliente queria ou buscava.
A razão que conduziu a escolha dessa temática foi, sobretudo, fazer uma análise desse
ambiente mercadológico – identificando se há conhecimento por parte das empresas locais do
significado de um plano de marketing e sua finalidade, visto que o plano de marketing
segundo Cobra (2011, p.88) “identifica as oportunidades mais promissoras no negócio da
empresa”, ou seja, este plano objetiva abrir novos mercados para a organização, uma vez que
a empresa se beneficiará de tal maneira que alcançará o sucesso no momento certo.
2 Revisão Teórica
2.1 O Conceito de Marketing
Antes de conceituar plano de marketing, é muito importante que o próprio marketing seja
contextualizado. Segundo Kotler (1994, p. 34):
O conceito de Marketing assume que a chave para atingir as metas organizacionais e
consiste em determinar as necessidades e desejos dos mercados-alvo e oferecer as
satisfações desejadas de forma mais eficaz e eficiente do que os concorrentes,
fundamentando-se em quatro pilares principais: mercado alvo, necessidades dos
consumidores, marketing coordenado e rentabilidade. O conceito de marketing parte
de uma perspectiva de fora para dentro. Começa com um mercado bem definido,
foca as necessidades dos consumidores, coordena todas as atividades que afetarão
estes consumidores e produz lucros através da obtenção de satisfação dos mesmos.

Las Casas (2001, p. 26) define marketing como sendo:
(...) a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às
relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos

consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações
causam no bem-estar da sociedade.

Assim, o marketing está relacionado a toda área que engloba a organização seja ela interna ou
externa, envolvendo todos os seus departamentos, voltado dessa maneira para satisfazer as
necessidades e os anseios dos clientes, buscando agregar valor para esses consumidores, bem
como alcançar os objetivos determinados pela a empresa de maneira eficiente e eficaz na
obtenção de lucros.
Muitas empresas no século XXI pensam na premissa de que vender é marketing, e apenas
isso, sem agregar valor ao cliente. Essa visão equivocada de marketing ser o sinônimo de
muitas vendas perdurou por algum tempo, principalmente na década de 60. Vender por outro
lado não significa marketing, pois o marketing vai muito mais além, do que simplesmente
trocar produto por certa quantia monetária. Apenas a venda não garante o sucesso para a
organização. Segundo o Dicionário Michaelis (2007, p. 137) da Língua Portuguesa, vender
significa: “ação ou efeito de vender. Contrato por meio do qual uma pessoa - o vendedor transfere ou se obriga a transferir a outra - o comprador - a propriedade da coisa determinada,
cujo preço é por ele pago segundo as condições estipuladas.”.
Levitt (1991, p. 37), estabelece um contraste claro entre os conceitos de venda e de marketing:
A venda focaliza-se nas necessidades do vendedor; marketing nas necessidades do
comprador. A venda está preocupada com a necessidade do vendedor transformar
seu produto em dinheiro; marketing com a ideia de satisfazer ás necessidades do
consumidor por meio do produto e de um conjunto de valores associados com a
criação, entrega e, finalmente, seu consumo.

Portanto o marketing cria estratégias voltadas para valorizar o cliente, já vendas é o processo,
puro e simplesmente de buscar o atingimento de metas e cumprir o processo de troca de
produto por dinheiro, andando lado a lado juntas elas criam uma conexão para a parceria de
bons negócios e para o bom andamento da organização como um todo, porém, as empresas
não podem (nem devem) pensar em uma visão de maketing, como uma visão reducionista de
vendas.
2.2 Planejamento Estratégico de Marketing
Segundo Silva et al. (2011, p .4), o planejamento estratégico pode ser definido como:
Processo gerencial voltado a criar a adequação dos objetivos e recursos da empresa
ás mudanças de oportunidades de mercado. Na prática isso significa planejar de
modo que a empresa descubra e aproveite as oportunidades da maneira mais
inteligente e compatível com seus recursos estabelecendo objetivos e estratégias
factuais.

McCarthy e Perreault (1997, p. 43, apud Seitz, 2005, p. 94) definem o planejamento
estratégico como “um processo administrativo destinado a manter o equilíbrio entre os
recursos de uma organização e suas oportunidades de mercado”.
Ainda identificam que o planejamento estratégico:
É um trabalho da alta administração que inclui não apenas o planejamento das
atividades do marketing, mas também produção, pesquisa e desenvolvimento e
outras áreas funcionais. [...] os planos do departamento de marketing não são os
planos de toda a empresa, por outro lado, os planos da empresa devem ser orientados
para marketing. Os planos do gerente de marketing podem dar o tom e a direção
para toda a empresa.

Assim, os autores tratam o planejamento estratégico e o planejamento estratégico de

marketing com o mesmo significado já que o segundo orienta o processo de elaboração do
primeiro. O planejamento estratégico está voltado para que as empresas aproveitem as
melhores oportunidades do mercado competitivo, ou seja, planejem de maneira eficiente a fim
de alcançar seus objetivos traçados. Além disso, ele direciona a empresa em busca desses
resultados, garantindo o desenvolvimento e crescimento que assegurem o sucesso e
permanência da empresa no espaço mercadológico.
O plano de marketing, que trata do documento daquilo que foi planejado em marketing, de
acordo com Cobra (2011, p. 87), pode ser encarado como: “(...) uma ferramenta de trabalho
da gerencia de marketing, assumindo, para tanto, a configuração de plano integrado de
funções e recursos disponíveis para a consecução dos objetivos da empresa.”.
No século XXI é imprescindível que uma organização planeje através de um processo
sistemático de ações programadas para atingir seus objetivos dentro do mundo globalizado e
competitivo. A ação de planejar precisa ser coordenada de forma integrada, pois só planejar
não é mais o suficiente, é preciso também colocar em prática todas essas ações levando em
conta todo o contexto contingencial da empresa, que, diga-se de passagem, encontra-se em
constante mutação.
2.3 O Plano de Marketing
O mercado atual está cada vez mais competitivo e inovador no mundo globalizado, as
empresas têm um grande desafio no seu dia-a-dia, ou seja, conquistar o consumidor exigente,
bem como enfrentar os concorrentes. Desta forma é essencial que uma empresa desenvolva
um Plano de Marketing, este irá propor estratégias, identificar as necessidades do consumidor,
analisar o mercado concorrente, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças entre
outras atividades.
Segundo Cobra (2011, p. 88):
O Plano de Marketing identifica as oportunidades mais promissoras no negócio para
a empresa. Mostra como penetrar com sucesso, obter e manter posições desejadas
nos mercados identificados. Efetivamente o plano de marketing é a base no quais
outros planos da empresa devem estar montados; define as metas, princípios
procedimentos e métodos que determinam o futuro.

Em outro momento o mesmo autor ainda salienta que o plano de marketing é um instrumento
que associa todas as informações do composto de marketing: marca, produto, propaganda,
preço, clientes, pessoas, entre outros.
Churchil e Peter (2000, p. 19, apud Vieira, 2008, p. 29) trazem que os planos de marketing:
São documentos criados por organizações para registrar os resultados e conclusões
das analises ambientais e detalhar estratégias de marketing e os resultados
pretendidos por elas. A parte de estratégia de marketing dos planos inclui
formulações de objetivos de marketing, análises de clientes e mercados e compostos
de marketing sugeridos para atingir os objetivos.

Percebe-se, portanto, que o plano de marketing é utilizado para nortear as empresas em seu
processo de inserção de produtos ou serviços no mercado com a análise do ambiente externo e
interno, os objetivos e metas a serem alcançadas; bem como a formulação de estratégias. Ele
deve ser atualizado adaptando-se as inovações. Além disso, ele deve ser adaptado ao contexto
e às premissas da empresa em questão. Não pode e não deve ser tratado como uma receita
padronizada para os negócios.

2.4 Estrutura do Plano de Marketing
A estrutura de um Plano de Marketing é um documento escrito que resume o que o
profissional de marketing sabe sobre o mercado e que indica como a empresa planeja alcançar
seus objetivos.
Kotler (2009, p. 100) apresenta um exemplo resumido de um plano de marketing, contendo:
I. Sumário executivo e índice de conteúdo: Apresenta uma breve visão do plano
proposto. II. Situação atual de marketing: Apresenta dados históricos relevantes
sobre o mercado, produto, concorrência, distribuição e macroambiente. III. Análise
de oportunidades e assuntos: Identifica as principais ameaças/oportunidades,
forças/fraquezas e assuntos relativos ao produto. IV. Objetivos: Define as metas
financeiras e de marketing do plano em termos de volume de vendas, participação de
mercado e lucro. V. Estratégia de marketing: Apresenta a abordagem ampla de
marketing que será usada para atingir os objetivos do plano. VI. Programas de ação:
Apresenta programas de marketing especiais preparados para atingir os objetivos do
negócio. VII. Demonstração de resultado projetado: Prevê o resultado financeiro
esperado do plano. VIII. Controles: Indica como o plano será monitorado.

A estrutura do Plano de Marketing de acordo com Ferrell e Hartline (2005, apud Francisco,
2009, p. 23, grifos do autor) pode ser descrita da seguinte forma:
I Sumário Executivo Sinopse
Principais aspectos do plano de marketing
II Análise da Situação
Análise do ambiente interno
Análise do ambiente do consumidor
Análise do ambiente externo
III Análise SWOT
Forças
Fraquezas
Oportunidades
Ameaças
Análise da matriz SWOT
Estabelecimento de um foco estratégico
IV Metas e Objetivos de Marketing
Metas de Marketing
Objetivos de Marketing
V Estratégias de Marketing
Mercado-alvo primário e composto de marketing
Mercado-alvo secundário e composto de marketing
VI Implementação de Marketing
Questões estruturais
Atividades de marketing tático
VII Avaliação e Controle
Controle formal de marketing
Controle informal de marketing
Avaliações Financeiras

Há muitas formas de elaborar um plano de marketing, sua elaboração varia de acordo com a
necessidade de cada empresa. Levando em conta os autores acima o Plano de Marketing é
visto quase que da mesma maneira, considerando a forma, finalidade e proposito: atingir
metas e objetivos estabelecidos.
Portanto entre todas as atividades de uma empresa, elaborar um plano de marketing está entre
as mais importantes e desafiadoras, pois proporciona estratégias que visam atender o que o
público espera e suas necessidades. Essa ferramenta é fundamental para tornar a organização
mais competitiva no mercado, principalmente com a forte concorrência que existe no cenário
atual, proporciona a sobrevivência da empresa e posterior geração de lucro.

3 Metodologia
O presente estudo de acordo com Gil (2007) e Richardson et al. (2007) ao nível da abordagem
do problema apresenta caráter quali-quantitativo, pois, os resultados foram obtidos através de
questionários, agrupados a partir do estudo das respostas obtidas e com base na coleta e
mensuração dos dados; foram utilizados recursos de estatística descritiva para elaboração dos
resultados encontrados e descrição dos mesmos.
Quanto aos objetivos esta iniciativa pode ser classificada como descritivo-explicativa,
buscando os motivos e causas através de registros, análises, classificações e interpretações,
com intuito de identificar o cenário de uso do plano de marketing no município de
Manacapuru.
Quanto aos procedimentos adotados para coleta de dados fez-se utilização, da pesquisa
bibliográfica, na busca dos dados, na qual se utilizou o estudo sistematizado e desenvolvido
com bases nas referências teóricas disponíveis em livros, artigos científicos e sites. Além
disso, foi feita pesquisa de campo, por meio de uma investigação do objeto, coletando-se
assim os dados no local diante do levantamento empresas que atuam na cidade; essas
informações foram obtidas através da pesquisa documental que se realizou no setor
administrativo da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ) e órgãos controladores. Outra
forma de coleta de dados se sucedeu através da utilização de um questionário com oito
perguntas fechadas e uma aberta que foi aplicado junto a quinze empresas comerciais do
município de Manacapuru no final do ano de 2015. As perguntas aplicadas no questionário
foram relacionadas ao conhecimento que essas empresas têm de um plano de marketing, além
do tipo de estratégias que essas empresas têm utilizado para manterem-se no mercado
competitivo.
4 Análise e discussão dos resultados
A partir desse ponto serão apresentados em forma de gráficos, os resultados sobre o que as
empresas pensam do plano de marketing e suas estratégias no mercado. Neste trabalho
conhecer o que as empresas pensam sobre de marketing é de extrema importância, pois é
assim que se obtêm informações para uma melhor gestão de negócio e elaboração de
estratégias para atrair clientes e posicionar-se como referência no mercado competitivo.
A partir da análise sobre a importância do Plano de Marketing aplicou-se um questionário
com quinze empresas comerciais localizadas na cidade de Manacapuru-AM. Logo abaixo
estão inseridos os gráficos apresentando os resultados obtidos através dos questionários
aplicados. A primeira questão perguntou: Para a sua empresa, o que é um plano de marketing?

Gráfico 1 – O que é um plano de marketing

A partir do gráfico acima é possível perceber que 10 (67%) empresas responderam que o
plano de marketing é um instrumento que detalha as ações mercadológicas necessárias para
atingir um ou mais objetivos organizacionais; enquanto 5 (33%) responderam que o plano de
marketing resume-se ao conjunto de publicidade, venda e propaganda do produto, visão essa
da década de 60 que trabalhava o marketing apenas como sinônimo de venda – sem
preocupação com a satisfação e o atingimento da necessidade do cliente. A segunda questão
perguntou: É interessante haver e investir em um Plano de Marketing na sua empresa?

Gráfico 2 – Existência e investimento em Plano de Marketing

É perceptível que as organizações inquiridas entendem que é interessante investir em um
Plano de Marketing com o intuito de identificar a imagem e o propósito da empresa; dentre as
15 (100%), 12 (80%) encontram-se neste nível. Apenas 3 (20%) disseram que não é
interessante investir em Plano de Marketing, haja vista que seus clientes já identificam a sua
imagem e conhecem o seu propósito. A terceira questão perguntou: Em tempos de alta
concorrência você acredita na hipótese de fidelizar o cliente?

Gráfico 3 – Possibilidade de Fidelização de Clientes

Do total de empresas inquiridas apenas 1 (7%) respondeu que não acredita na possibilidade de
fidelizar clientes, haja vista a concorrência acirrada. Porém, as outras 14 (93%) responderam
que acreditam na fidelização do cliente, mesmo em épocas de concorrência alta. Levando em
consideração o cenário econômico atual, as empresas aparentam otimistas em relação à
lealdade dos clientes. A quarta questão perguntou: Nos dias atuais o consumidor tem se
mostrado muito exigente, você acredita que a partir da criação de um plano de marketing a
sua empresa estaria valorizando o cliente?

Gráfico 4 – Plano de Marketing e Valorização do Cliente

Nota-se que 11 (73%) empresas entendem que a elaboração de um plano de marketing faria
com que pudesse valorizar ainda mais o seu cliente. Porém, 4 (27%) acreditam que os tipos de
produtos e a qualidade deles seja suficiente para atrair e valorizar o cliente. Volta-se à visão
de que a simples troca de produto por dinheiro é suficiente. A quinta questão perguntou: O
Plano de Marketing é uma peça fundamental dentro do planejamento organizacional da sua
empresa?

Gráfico 5 – Importância do Plano de Marketing junto ao Planejamento Organizacional

O Plano de Marketing foi considerado fulcral no processo de planejamento para 10 (67%)
empresas. Outras 5 (33%) consideram que ele não é tão importante no planejamento
organizacional; em outras palavras, a empresa sobrevive sem um plano de marketing. A sexta
questão perguntou: Para você o Plano de Marketing só tem eficácia nas grandes empresas?

Gráfico 6 – Plano de Marketing só em grandes empresas?

O entendimento dos gestores das empresas comerciais demonstra que 12 (80%) empresas

acreditam que o Plano de Marketing tem eficácia nas pequenas, médias e grandes empresas.
Apenas 3 (20%) empresas julgam que Plano de Marketing é para empresas de grande porte. A
sétima questão perguntou: Você concorda com a ideia de que a empresa necessita criar
relacionamentos mais estreitos com o cliente ou o preço acessível já é o bastante para o
sucesso empresarial?

Gráfico 7 – Relacionamento próximo com o cliente

As empresas pesquisadas em sua maioria 10 (67%) acreditam que manter um relacionamento
mais próximo do cliente (com vistas à lealdade e fidelização) pode ser decisivo para o seu
sucesso. Porém, 5 (33%) empresas acreditam que unicamente o preço é responsável pelo
sucesso da empresa. A oitava questão perguntou: Você se interessaria em conhecer mais sobre
a elaboração de um plano de marketing?

Gráfico 8 – Conhecer mais sobre Plano de Marketing

É possível concluir que o tema “Plano de Marketing” é de interesse das empresas e que estas
possuem interesse em aprimorar seus conhecimentos no assunto. Tanto é que 14 (93%)
empresas responderam que teriam interesse em conhecer mais sobre a elaboração do Plano de
Marketing, enquanto apenas 1 (7%) empresa informou não haver interesse.
Em uma questão aberta final, foi perguntado: Quais foram ou são as dificuldades de
operacionalização do Plano de Marketing para a sua empresa?
As respostas da questão quase que em sua totalidade 14 (93%) relataram que haviam
dificuldades técnicas quanto à implementação e monitoramento dos planos. Algumas vezes os
planos sequer eram retirados do papel (não implementados). Em outras vezes os planos eram
implementados, porém, pela carência de monitoramento e controle acabavam por não surtir o
efeito desejado; assim, desperdiçando o tempo dos funcionários e gerentes que elaboravam o
documento e o dinheiro da empresa na definição de estratégias e metas para o marketing mix

que não se consolidariam factualmente.
Diante do exposto conclui-se que as empresas da cidade de Manacapuru conhecem o que é
um Plano de Marketing, identificam a sua importância no contexto mercadológico (tanto ao
nível de fidelização do cliente como de valorização e satisfação), no entanto, não têm
colocado em prática as ações que são determinadas no Plano.
5 Considerações finais
Na área administrativa, assim como em outro segmento é importante saber lidar com os
diversos desafios que o mercado competitivo traz para poder conquistar um lugar estratégico
no mercado.
Contundo, constatou-se que para permanecer no mercado que está em constante mudança, às
empresas devem investir cada vez mais em um plano e marketing para se sobressair perante
os seus concorrentes no mercado e na mente do cliente.
O Plano de Marketing faz dessa maneira parte do planejamento estratégico que busca orientar
as organizações a alcançarem seu lugar neste mercado, sendo assim esta iniciativa trouxe
oportunidades para que as empresas façam uma auto avaliação no seu desempenho interno e
externo, realizando melhorias e aperfeiçoamentos através da implementação de planos de
marketing efetivos que contemplem o monitoramento e o controle necessários para que haja
melhorias na organização e se possibilite a captação de clientes, retenção deles e
consequentemente o aumento das vendas e da lucratividade do seu negócio.
Essas empresas através do Plano de Marketing utilizam de suas ferramentas para alcançar
seus objetivos almejados de forma estratégica estabelecendo tarefas bem estruturadas como
definir sua missão, seus objetivos e metas. Neste contexto visualiza-se que as empresas devem
sempre antecipar-se ao futuro de forma planejada e proativa com o objetivo de antevirem às
ameaças no processo, fazendo com que essas ameaças transformem-se em oportunidades para
a consolidação de seus negócios. Assim, é fundamental inserir o Plano de Marketing na
agenda de discussão do Planejamento Estratégico Empresarial como peça fundamental para o
alcance do sucesso.
O objetivo da pesquisa foi fazer uma sondagem nas empresas do município de Manacapuru,
em relação ao nível de conhecimento do plano de marketing e as estratégias que constam no
Plano. Concluiu-se com essa pesquisa, que as empresas de Manacapuru conhecem o Plano de
Marketing e suas estratégias, porém, não implementam os planos com êxito nas organizações,
pois acham que o retorno do investimento em Plano de Marketing virá em um prazo muito
longo.
É preciso que essas empresas não olhem somente para o agora, para esse lucro que é apenas
tido da troca de produto por dinheiro, mais sim para o futuro, e entender que a partir do
momento que essas organizações fizerem o uso do Plano de Marketing realmente tornar-se-ão
empresas de sucesso, garantindo assim seu lugar no mercado.
O objetivo da pesquisa foi alcançado, porém ao longo do caminho percorrido encontraram-se
limitações; dentre as principais limitações encontradas encontram-se a relativa à aplicação do
questionário – onde as respostas foram limitadas por parte da empresa, devido ao seu baixo
conhecimento do plano de marketing – e a outra – relativa ao número de empresas ativas,
tendo em vista, que nos órgãos controladores, muitas delas encontram-se ativas no sistema,
mas não estão em funcionamento, pelo fato de terem contraído dívidas.
Como indicação de pesquisa futura, propõe-se a capacitação e acompanhamento junto às

empresas manacapuruenses no que diz respeito à elaboração, implementação e monitoramento
de um Plano de Marketing. Esse assessoramento certamente trará benefícios às empresas que,
melhor estruturadas ao nível mercadológico, poderão alavancar seus negócios rumo a
mercados mais competitivos.
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