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RESUMO 

 

O objetivo principal desta dissertação é analisar a comunicação integrada e as especificidades 

das ferramentas da comunicação mercadológica, mais especificamente as formas de 

integração entre as ações de relações públicas, assessoria de imprensa e propaganda, para o 

lançamento de produtos dirigidos às mulheres. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

descritiva, que empregou as técnicas de pesquisas bibliográficas e documentais. A partir deste 

estudo, verificou-se que a possibilidade de integração dessas ferramentas de comunicação 

mercadológica está intrinsecamente relacionada a um objetivo mercadológico e a uma verba 

de comunicação determinados em um plano estratégico de marketing e que a integração 

poderá ocorrer a partir da visão articuladora do gestor de comunicação da empresa. 

 

Palavras-chave: Comunicação Integrada, Marketing, Plano Estratégico de Marketing, 

Relações Públicas, Assessoria de Imprensa, Propaganda. 



 

 

1 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESUMEM 
 

El principal objetivo de esta disertación es analizar la comunicación  integrada y las 

especificidades de las herramientas de comunicación  hacia el mercado, de forma más 

específica las formas de integración entre las acciones de relaciones públicas, accesoria de 

imprenta y propaganda, para el lanzamiento de productos direccionado a las mujeres.  

Tratase de una pesquisa cualitativa y descriptiva, que empleó técnicas de pesquisas 

bibliográficas y documentales. A partir de este estudio, verificose que la posibilidad de 

integración de estas herramientas de comunicación hacia el mercado está intrínsecamente 

relacionada a un objetivo de mercado y un presupuesto de comunicación determinado en un 

plan estratégico de marketing y que la integración podrá ocurrir a partir de la visión 

articuladora del administrador de comunicación de la imprenta. 

 

 

palabras-chaves:comunicación integrada , marketing , relaciones públicas, accesoria de 
imprenta, propaganda, 
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ABSTRACT 
 
The main purpose of this study is to analyze integrated communication and marketing 

communication tools specificities, mainly integration ways among public relations, press 

advising and advertising actions, for launching of products conceived for women.  It 

comprises a qualitative and descriptive research, using bibliographic and documental 

techniques.  This study revealed that integration possibility of these marketing communication 

tools is deeply related to a marketing target and to a communication allowance, determined at 

a marketing strategic plan and that integration may occur from company’s communication 

manager articulating vision. 

  
 
 
Key words: integrated communication, marketing, public relations, press advising, 
advertising actions 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir de um objetivo mercadológico, teoricamente, os planos de comunicação 

mercadológica integram todas as ferramentas da comunicação mercadológica e somam os 

esforços para atingir tais objetivos.  Na prática, já acontece a divisão das funções de 

comunicação mercadológica do cliente entre as agências de relações públicas, as assessorias 

de imprensa e as agências de publicidade e promoção. Teoricamente tais funções estão bem 

definidas, mas a divisão gera discussões sobre o que é uma ação de relações públicas e de 

assessoria de imprensa e o que é propaganda e como elas se integram.   

Entendemos que as ferramentas de comunicação mercadológica estão dentro das áreas 

ou subáreas de Comunicação Social. O objetivo desta dissertação é entender a integração das 

ferramentas de comunicação do anunciante com um determinado público-alvo, ou seja, 

identificar os tipos de ações de relações públicas, assessoria de imprensa e propaganda que 

estão, na prática, integrados em lançamentos de produtos ou serviços dirigidos ao público 

feminino.  

Iniciamos o desenvolvimento da pesquisa exploratória a partir da seguinte hipótese: 

Os conceitos da comunicação mercadológica integrada não são praticados de forma integrada 

pelos anunciantes, ou seja, as ações de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa 

são planejadas de forma isolada para lançamento de produtos ou serviços dirigidos às 

mulheres. 

Para identificarmos os lançamentos de produtos ou serviços dirigidos às mulheres, 

iniciamos a pesquisa nas listas de indicados ou classificados aos Prêmios Abril de Publicidade 

2007 e 2006, prêmios da Aberje e notícias no site do jornal Meio & Mensagem. 

Selecionamos, por conveniência, a partir da pesquisa exploratória, os lançamentos de 

produtos dirigidos às mulheres e analisamos, comparativamente, a prática dos conceitos da 

comunicação integrada, especificamente, entre propaganda, relações públicas e assessoria de 

imprensa, em lançamentos no segmento de produtos ou serviços dirigidos às mulheres.  Os 

produtos selecionados foram: Desodorante Rexona, da Unilever, Linha de Cosméticos OX, do 

Grupo Bertin, e Vacina Gardasil, da Merck Sharp & Dohme. 
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Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, que englobou pesquisas descritivas, a 

partir das técnicas de pesquisas bibliográficas e documentais. De acordo com GIL (1999), as 

pesquisas qualitativas enfatizam as especificidades de um fenômeno em termos de suas 

origens e razão de ser. Além disso, de acordo com o autor, os dados são analisados 

interpretativamente. As análises realizadas tiveram como foco a ocorrência (ou não) de 

integração das ferramentas de comunicação mercadológica nos lançamentos de produtos ou 

serviços dirigidos às mulheres, especificamente, entre propaganda, relações públicas e 

assessoria de imprensa nos produtos: Desodorante Rexona, Linha de Cosméticos OX e Vacina 

Gardasil, da Merck Sharp & Dohme. 

Na dissertação, os conceitos básicos do planejamento de marketing e seus principais 

pontos para as futuras decisões mercadológicas e de comunicação foram explorados e 

discutidos no Capítulo I. Entre estes pontos, estão as análises macro e micro ambientais e a 

identificação e análise dos concorrentes, para, assim, definir claramente um objetivo 

mercadológico. Com um objetivo definido claramente, será possível locar os recursos 

necessários para a realização das diversas ações, definindo responsabilidades e competências 

para todas as áreas, criando a sinergia e até estimulando a competição entre as áreas. Todas as 

ações de comunicação devem, obrigatoriamente, atender aos objetivos mercadológicos 

determinados na estratégia de lançamento de produto.  

O foco do capítulo é a função mercadológica da comunicação e a sua integração com 

os conceitos básicos do plano estratégico de marketing, identificando a estrutura em comum 

nos planos de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa, compreendendo os 

diferentes objetivos, identificando as funções específicas, os tipos de ações estratégicas e 

táticas de cada ferramenta de comunicação, além dos critérios de avaliação utilizados por cada 

uma das ferramentas. 

No Capítulo II, abordamos a importância da definição e da distinção do público-alvo, 

mais especificamente mulher, para as ações de propaganda, relações públicas e assessoria de 

imprensa. Historicamente, a mulher está cada vez mais exercendo o seu papel no processo de 

compra; de influenciadora ela passa a ser decisora, sendo necessário aprofundar não só os 

aspectos demográficos do segmento feminino, como também os aspectos psicográficos e as 

formas de abordagem diante do estilo de vida atual da mulher.   



 

 

4 
 
 
 
 
 

 
 

 

Consideramos, nesse capítulo, a participação dos meios de comunicação, enquanto 

veículos publicitários, e o seu papel no processo decisório da mulher na busca externa de 

informações sobre os produtos ou serviços. Como meios de integração e de convergência 

entre as ferramentas de comunicação, analisamos: revistas, internet e a comunicação dirigida. 

Identificamos e analisamos uma série de desafios do processo de integração entre as 

ferramentas de comunicação mercadológica: propaganda, assessoria de imprensa e relações 

públicas. Estes desafios estão presentes no Capítulo III, tais como a elaboração de um briefing 

para diferentes agências de comunicação, definição e gerenciamento do orçamento de 

comunicação, compreensão do ciclo de vida do produto e o seu processo de adoção pelos 

consumidores. Nesse capítulo, ainda, questionamos se o esforço de integração entre as 

ferramentas de comunicação e a ampliação dos serviços das agências de comunicação para 

atender às novas exigências do mercado não podem levar a uma fragmentação da 

comunicação. 

No Capítulo IV, para testar a hipótese, analisamos a aplicação prática dos conceitos da 

comunicação mercadológica integrada nos lançamentos de produtos ou serviços dirigidos às 

mulheres, a partir do corpus selecionado na fase exploratória. 

Por fim, chegamos a uma conclusão sobre a prática dos conceitos da comunicação 

mercadológica integrada, especificamente, das ferramentas de relações públicas e assessoria 

de imprensa à propaganda de produtos dirigidos às mulheres.  
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CAPITULO I 

DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING AO 
PLANO DE COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA 

1. Os aspectos mercadológicos sob o foco da comunicação 
 

Historicamente, a mulher está, cada vez mais, exercendo o seu papel no processo de 

compra e de influenciadora ela passa a decisora. A partir dessa tendência na mudança do 

processo de compra, as empresas desenvolvem produtos (e a comunicação dos produtos) 

considerando este novo papel da mulher.   

Atualmente, as mulheres representam 50,78% da população brasileira, segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Tal dado não é desconsiderado pelas 

empresas. As mulheres da Classe C trabalham mais fora de casa, lêem mais revistas (32% a 

mais) e jornais (27 % a mais), em comparação com as mulheres da classe A (Editora Abril. 

IBOPE Solution, 2003, p.56-62). No segmento das mulheres da classe A/B, há espaço para o 

crescimento de diversos setores, principalmente de tecnologia usada no dia-a-dia. Essas 

mulheres já dividem algumas tarefas de casa com os homens, como por exemplo, cuidar dos 

filhos (53% dividem esta tarefa com os maridos). Entre os itens de posse das mulheres estão 

carro, celular, freezer e cartão de crédito. A participação feminina está em franca expansão. 

Decisões tipicamente masculinas já são compartilhadas com as mulheres. Elas decidem sobre 

a compra de imóveis, computador e eletrônicos (Editora Abril. IBOPE Solution, 2004, p.9).  

Com cenários cada vez mais competitivos, o marketing focado nas mulheres é, sem 

dúvida alguma, o caminho para o crescimento. Hoje, já é evidente a tendência de 

multiplicidade de funções de um produto, o que exige uma carga maior de informações sobre 

os vários benefícios oferecidos. A concorrência entre as empresas e a necessidade de entender 

e atender às necessidades dos consumidores fazem com que as empresas preparem o plano 

estratégico de marketing.  

Este plano estratégico de marketing envolve toda a empresa, todos os setores. Ele 

estabelece as grandes diretrizes para potencializar as forças da empresa e otimizar seus 

recursos para aproveitar as oportunidades e as tendências mercadológicas não atendidas e, se 

possível, corrigir as fraquezas e, assim, aumentar a competitividade e o lucro. Marcos Cobra 
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afirma que o planejamento estratégico: “é uma ação administrativa que visa prever o futuro 

ambiente e os desafios que uma organização deverá enfrentar, definindo as decisões cruciais 

para o direcionamento do negócio” (1991, p. 22). O planejamento estratégico de marketing é 

um processo metodológico e alguns pontos são básicos para as futuras decisões de 

comunicação. Entre esses pontos estão o desenvolvimento e o posicionamento dos seus 

produtos ou serviços, as análises macro e micro ambiental, a identificação e a análise dos 

concorrentes, para, assim, definir claramente um objetivo de comunicação.  

O planejamento estratégico de marketing é elaborado para o lançamento ou 

relançamento de produtos e serviços para um determinado mercado-alvo. Para desenvolver os 

produtos ou serviços são realizadas pesquisas de mercado para estimar a demanda e 

identificar o mercado potencial. Para Phillip Kotler: “o mercado potencial é representado pelo 

conjunto de consumidores que demonstram um nível de interesse suficiente por uma oferta ao 

mercado” (2000, p.141). As pesquisas também identificam as intenções de compras e, assim, 

estimam a demanda futura. É identificado o “conjunto de consumidores que possuem renda, 

interesse e acesso a uma determinada oferta, sendo este o mercado disponível” (KOTLER, 

2000, 141). 

O grande foco mercadológico é o mercado-alvo, a parte do mercado disponível que a 

empresa decide, estrategicamente, concentrar seus esforços. As áreas de marketing procuram 

influenciar o nível, a velocidade e a composição da demanda para alcançar os objetivos da 

empresa. Assim, desenvolvem produtos ou serviços para atender a uma demanda de mercado 

e levam em conta as necessidades do consumidor, satisfazendo-as. 

Para o lançamento de um produto ou serviço é necessário definir seu posicionamento 

no mercado. Inicia-se um processo de questionamento. Neste momento, os profissionais de 

marketing fazem a pergunta: Quais são as vantagens e os benefícios do produto ou serviço 

para o consumidor? A resposta a essa pergunta é a base do posicionamento do produto ou 

serviço na mente do consumidor. A forma como posicionar um produto é uma decisão difícil. 

Segundo All Ries e Jack Trout: “o posicionamento é o primeiro sistema de pensamento que 

enfrenta, para valer, o difícil problema de se fazer ouvir nesta nossa sociedade saturada de 

comunicação” (2001, p.2).  

Os demais estudos do plano estratégico de marketing envolvem os ambientes 

mercadológicos. No macro ambiente são analisadas todas as dimensões dos ambientes 
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externos e o impacto dessas variáveis no negócio da empresa e no comportamento do 

consumidor. As análises têm dois focos: um deles é o enfoque global, em que são analisadas 

as mudanças de cada ambiente e o outro, o setorial, envolve os questionamentos e as análises 

sobre os impactos das mudanças globais dos negócios da empresa. Segundo Kotler (2000, 

p.167-177), nas análises ambientais são considerados alguns cenários externos, caracterizados 

como as variáveis incontroláveis da empresa, tais como: 

- Ambiente demográfico: analisa as características de uma população, o seu 

crescimento, a distribuição das faixas etárias, sua composição étnica e o grau de 

instrução. Este ambiente é a primeira variável a ser monitorada, porque os mercados 

são compostos por pessoas; 

- Ambiente sociocultural: compreende a sociedade e suas crenças, o comportamento, 

os valores e as normas e suas mudanças;  

- Ambiente econômico: esta análise indicará as tendências na renda e nos padrões de 

consumo e na economia em geral, envolvendo o poder de compra e o endividamento 

da população, a distribuição de renda, a disponibilidade de crédito e de poupança, a 

inflação, a recessão e os demais fatores econômicos que influenciarão seus gastos; 

- Ambiente natural: análise da disponibilidade ou escassez dos recursos naturais, dos 

níveis de poluição ou dos programas de proteção ambientais sob a responsabilidade da 

empresa e o papel do governo com o ambiente natural; 

- Ambiente tecnológico: o conhecimento, as inovações tecnológicas e as mudanças e 

oportunidades provocadas pelas novas tecnologias; 

- Ambiente político-legal: as decisões de marketing são afetadas pelas leis municipais, 

estaduais e federais; regulamentações e pressões de grupos políticos ou de interesse 

que influenciam e limitam a organização e os consumidores; 

 

Nessas análises são identificadas as oportunidades e ameaças para a empresa. São 

consideradas como oportunidades mercadológicas as alterações globais ou setoriais, em 

determinado ambiente, as quais poderiam ser significativas geradoras de negócios e, 

conseqüentemente, de lucro. As ameaças são acontecimentos e situações desfavoráveis, 

decorrentes das mudanças nos ambientes e que ameaçam a lucratividade das empresas, na 

falta de alguma ação preventiva ou pró-ativa.   
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Para otimizar os recursos da empresa, esta também é analisada internamente, 

compreendendo os recursos próprios do seu micro ambiente e identificadas as suas forças e 

fraquezas. Segundo Kotler, esta etapa do planejamento “analisa as competências de 

marketing, financeiras, de fabricação e organizacionais e classifica cada fator como uma 

grande força, uma característica neutra, uma fraqueza ou uma grande fraqueza” (2000, p.100). 

Outro fator importante no planejamento estratégico de marketing para a comunicação 

é a identificação dos concorrentes, reconhecendo a amplitude das suas ações, para 

dimensionar a dinâmica do concorrente. Esta análise não fica restrita aos concorrentes diretos 

– empresas que produzem o mesmo produto para um mesmo mercado. A visão deverá ser 

ampliada aos produtos substitutos – concorrentes indiretos. A partir da identificação dos 

concorrentes, Kotler orienta: “assim que a empresa identificar seus principais concorrentes, 

ela deve descobrir suas características, especificamente suas estratégias, seus objetivos, suas 

forças e fraquezas e seus padrões de reação” (2000, p. 245). 

Após as análises da concorrência, do macro e do micro ambiente, é elaborada uma 

matriz, um conjunto único com as avaliações das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas 

para a orientação estratégica da empresa. Com esta matriz sistemática é possível ver todas as 

variações dos ambientes e combiná-los entre si, neutralizar ou diminuir as ameaças; ou 

intensificar os seus pontos fortes e definir o posicionamento do produto ou serviço. Através 

desta matriz, tendo como orientação a missão da empresa, a visão e seus valores, é possível 

chegar ao objetivo do plano estratégico de marketing. Na determinação do objetivo 

mercadológico deverão ser considerados a missão corporativa da empresa, a sua visão e os 

seus valores, sendo estes os grandes pilares da instituição, os orientadores do planejamento 

estratégico.  

A missão corporativa é o senso de orientação para toda a empresa, pois direciona 

todos a um mesmo caminho, indica a sua razão de ser, o papel econômico e social da empresa 

e justifica as formas para atingir tal missão. Para Cobra (2003, p.52), a missão corporativa é 

dividida em duas missões: a missão econômica é a razão de ser de toda e qualquer 

organização que opere em um sistema capitalista, visa obter a lucratividade em seu negócio. 

A outra missão é a social e refere-se ao papel da organização perante a sociedade de que ela 

faz parte, indica a responsabilidade social em relação ao ambiente, sociedade e comunidade 

interna.  
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A visão da empresa representa a forma como ela quer ser vista e considerada no futuro 

pelos diversos públicos internos e externos. A visão também indica os meios para que a 

organização possa atingi-la, e, através das ações do planejamento estratégico, as organizações 

garantirão o reconhecimento desta visão.   

Como terceiro pilar, temos os valores das empresas, que retratam as crenças, os 

princípios e atributos e expressam o que a corporação acredita e defende. Em relação aos 

valores, Margarida Maria K. Kunsch (2003, p. 253) enfatizou que, em 1986, a questão dos 

valores não aparecia de forma freqüente nos manuais de planejamento estratégico. Estes 

enfatizavam, segundo ela, muito mais a visão e a missão. Mas, hoje, mais de vinte anos 

depois, os valores já são explorados em campanhas institucionais, juntamente com a visão e a 

missão da empresa, contribuindo com sua imagem social. 

Assim, no plano estratégico, são determinados os objetivos mercadológicos de curto, 

médio ou longo prazo, sempre atribuindo uma meta factível, quantificando, a partir de uma 

escala anterior à implantação do plano. A quantificação dos objetivos possibilitará a avaliação 

conforme as metas forem realizadas no decorrer da implantação do plano estratégico de 

marketing.  Para Angela da Rocha e Carl Christensen (1987, p.335) esta quantificação dos 

objetivos é importante para que se “possam medir posteriormente os resultados obtidos e 

confrontá-los com os objetivos”.  

Com um objetivo definido claramente, será possível locar os recursos necessários para 

a realização das diversas ações, definindo responsabilidades e competências para todas as 

áreas, criando a sinergia e até estimulando a competição entre as áreas. Sobre o objetivo 

mercadológico, Kotler (2000, p.101) defende: “Poucos negócios perseguem apenas um 

objetivo. A maioria das unidades procura um conjunto de objetivos que inclui lucratividade, 

crescimento de vendas, aumento de participação de mercado, contenção de risco, inovação e 

reputação”. 

 

2. O mix de comunicação como ferramentas de marketing 
 

O mix de comunicação é composto por: propaganda, relações públicas, promoção de 

vendas e merchandising e podemos complementar, a internet como uma das transformadoras 

das ações de marketing direto, e a comunicação dirigida. Os termos subáreas ou áreas são 
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usados por alguns autores para denominar propaganda, relações públicas e assessoria de 

imprensa. Nesta dissertação, no entanto, vamos adotar o termo ferramentas de comunicação 

mercadológica. Entendemos que tais ferramentas estão dentro das áreas ou subáreas de 

Comunicação Social e não temos o objetivo de aprofundar a amplitude de cada uma destas 

áreas: Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo. O objetivo é o de entender 

o processo de integração entre as ferramentas de comunicação do anunciante com um 

determinado público-alvo 

O mix de comunicação está associado ao composto mercadológico (4 P´s): Preço, 

Produto, Praça ou distribuição e Promoção, sendo que este quarto P – de promoção,  iremos 

ampliar para comunicação mercadológica. O sucesso de determinada ação de comunicação 

mercadológica está extremamente ligado aos outros três P´s do composto mercadológico, 

pois, caso a empresa tenha alguma deficiência na distribuição, no produto ou no preço afetará 

a comunicação do produto. A comunicação mercadológica tem um objetivo e este é 

determinado no plano de marketing da empresa. Portanto, as ações do mix de comunicação 

deverão estar alinhadas e dependentes deste plano. Correa reforça este ponto: 

[...] o sucesso de uma campanha não pode ser atribuído apenas à 

propaganda ou promoção, mas deve ser considerado em 

consonância com o desempenho das outras três variáveis. É 

importante analisar os dados do mercado e da empresa, 

estabelecer os objetivos de marketing e de comunicação assim 

como as estratégias para atingi-los (2004, p. 72). 

 

Cada uma das ferramentas de comunicação tem suas funções, estratégias e táticas. A 

propaganda utiliza os meios de comunicação de massa ou dirigido com o objetivo de 

apresentar e difundir uma marca, um produto ou serviço ao público-alvo. Focaremos três 

ferramentas do mix de comunicação: propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa. 

A propaganda utiliza a linguagem persuasiva para motivar o público-alvo a comprar 

determinado produto ou serviço e criará a preferência, contribuindo no processo de venda do 

produto e na construção da imagem da empresa ou produto.  No segmento de consumo, além 

da propaganda de produto ou serviço, que informa as características e os benefícios, temos a 

propaganda promocional, que informa uma promoção e estimula a ação mais rápida na 
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decisão de compra de um serviço ou produto. Temos também a propaganda institucional ou 

corporativa, responsável por fortalecer a imagem de uma empresa ou instituição. 

A assessoria de imprensa é exercida pelo jornalista. Ela divulga, sob a ótica de 

notícias, fatos relacionados à empresa ou ao produto, tais como: novos negócios, lançamentos 

de produtos, investimentos e números financeiros, programas de responsabilidade social, entre 

outros. Segundo José Luiz Schiavoni: 

Conciliando códigos e formatos, é possível transformar as 

informações de qualquer companhia em um grande valor 

estratégico, uma vez que a matéria-prima do jornalista é a 

informação, preferencialmente exclusiva, atual e útil a 

determinados grupos de leitores, espectadores ou ouvintes 

(2007, p. 44). 

 

Uma das funções das relações públicas é apoiar diretamente a promoção de produtos e 

contribuir com a construção de imagem, além de estabelecer e manter relações adequadas 

com os diversos públicos da empresa, com objetivos institucionais. 

Em função das características, das finalidades e dos objetivos 

das organizações, as relações públicas desenvolverão programas 

puramente institucionais ou apoiarão o marketing comercial e, 

ainda a área de recursos humanos, se não for o caso de lidar 

com as três subáreas simultaneamente (KUNSCH, 2003, p. 

123). 

 

Cada uma das ferramentas de comunicação mercadológica tem seu objetivo, suas 

estratégias e seus planos e é comum a confusão entre assessoria de imprensa e propaganda, 

assim como, entre relações públicas e promoção de vendas. Pretendemos ampliar a visão das 

funções destas ferramentas de comunicação mercadológica sabendo que os esforços 

necessários de cada uma destas ferramentas serão identificados a partir do plano estratégico 

de marketing.  

3. O foco mercadológico da comunicação  
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Entre os recursos internos necessários para ajudar a atingir os objetivos e ampliar a 

competitividade da empresa estão os recursos de comunicação. O profissional responsável 

pela comunicação deve considerar as influências dos ambientes na comunicação e otimizar os 

seus recursos, considerando que todos os ambientes externos e internos interferem na 

comunicação da empresa. Tânia Maria Vidigal Limeira reforça que “o plano de comunicação 

de marketing deve ser coerente com os objetivos do mercado, combinando os diversos 

elementos de comunicação para estimular com eficácia determinado tipo de resposta do 

consumidor” (2003, p. 304). A partir deste enfoque, as análises poderão auxiliar o profissional 

de comunicação de diversas formas, entre elas destacam-se: 

- A análise dos ambientes demográfico, sociocultural e econômico contribui para a 

definição do público-alvo e na cobertura e seleção dos meios de comunicação. Além 

de colaborar na distinção do público-alvo, ao compreender as mudanças de uma 

cultura, facilitará na definição da linha criativa da comunicação; 

- Compreender as mudanças ocasionadas pelas novas tecnologias do ambiente 

tecnológico ajuda na busca de novas soluções em meios de comunicação; 

- A regulamentação setorial no ambiente político-legal limita, impõe ou proíbe as 

estratégias de comunicação, exigindo uma maior criatividade na comunicação. 

 

Estes enfoques deverão abranger os três tipos de comunicação da empresa. Uma delas 

é a comunicação interna formal, a gerada no dia-a-dia, a interdepartamental e ou interpessoal. 

Esta é composta por canais disponibilizados e pré-estabelecidos pela empresa para direcionar 

e agilizar as decisões corporativas. Entre estes canais estão os comunicados internos, os 

veículos impressos e eletrônicos. Paralelamente, existe a comunicação interna informal, 

muitas vezes conhecida como “rádio-peão”, decorrente do relacionamento entre as pessoas. 

Mesmo não sendo a comunicação oficial da empresa, pode ser fonte de informações para suas 

decisões estratégicas e de comprometimento. 

Os outros dois tipos de comunicação são as comunicações externa institucional e 

externa mercadológica. A comunicação externa institucional “explicita o lado público das 

organizações, constrói uma personalidade creditiva organizacional e tem como proposta 

básica a influência político-social na sociedade onde está inserida” (KUNSCH, 2003, p.164). 

A comunicação externa mercadológica se faz com pesquisa de marketing, propaganda, 
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relações públicas, promoção de vendas e merchandising. Pinheiro Duda e José Gullo 

reforçam:  

O processo de comunicação de marketing se faz com esses 

elementos, com a finalidade de levar a mensagem ao público-

alvo, que deve interpretar essa mensagem, ou decodificar sua 

linguagem, entender e dar seu feedback em termos de compra, 

recompra e efetivação de consumo para determinada marca 

(2005, p.33). 

 

Assim, a comunicação mercadológica utiliza o composto de comunicação, ou mix de 

comunicação (propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa), para tornar conhecido 

o produto ou o serviço, apresentar os seus benefícios e criar a imagem positiva na mente do 

consumidor. Utiliza a promoção e o merchandising para apoiar as vendas e acelerar o 

processo de decisão da compra. 

 

 

4. Estrutura comum dos planos de comunicação mercadológica 
 

Para cada uma das ferramentas da comunicação mercadológica – propaganda, relações 

públicas, assessoria de imprensa, promoção de vendas e merchandising – é elaborado um 

plano distinto, respeitando as especificidades de cada ferramenta. Estes planos serão 

implantados isoladamente ou em conjunto, mas obedecem ao objetivo mercadológico. James 

Ogden (2002, p.3) emprega o termo “variáveis” para denominar as ferramentas de 

comunicação. Segundo ele, “cada uma das variáveis da comunicação mercadológica afeta o 

programa de marketing como um todo, de modo que, para garantir a eficácia, todas devem ser 

gerenciadas”. 

Mesmo que elaborados distintamente e por empresas de comunicação ou profissionais 

diferentes, os planos devem ter alguns tópicos em comum e devem ser identificados pelo 

profissional responsável pela comunicação da empresa na elaboração do plano integrado de 

comunicação mercadológica. Tais tópicos em comum, presentes nos planos de propaganda, 

relações públicas e assessoria de imprensa, são: objetivos, público-alvo, mercado, 
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posicionamento na comunicação, linha estratégica de comunicação, estratégias e táticas de 

cada ferramenta, cronograma geral, avaliação e custos. 

4.1. Objetivos 
 Todas as ferramentas de comunicação seguem o objetivo mercadológico. A partir 

deste, definem-se os objetivos de cada área, para atingir um ou mais objetivos 

mercadológicos. Como possíveis objetivos da comunicação mercadológica, Limeira destaca: 

1. Criar lembrança de marca (awareness); 

2. Criar conhecimento (recall); 

3. Criar mudanças e atitudes, sentimentos ou percepções (preferência, 
intenção de compra); 

4. Criar mudanças de comportamento (fidelidade, repetição de compra); 

5. Reforçar decisões, comportamentos e atitudes (2003, p.280). 
 

Cada uma das ferramentas de comunicação tem um objetivo principal, uma função 

específica, mas todas contribuirão, direta ou indiretamente, com a imagem do produto ou 

serviço e com a imagem institucional, decorrente da missão da empresa, já definida no 

planejamento estratégico. Para Marcélia Lupetti (2000, p.67), tais objetivos “dizem respeito à 

divulgação, seja evidenciando os benefícios do produto, seja destacando a marca, seja 

informando uma promoção, convidando a participar”.  

Assim, a propaganda garantirá o conhecimento e a lembrança do produto e oferecerá 

uma razão para o consumidor comprá-lo. A relações públicas ampliará a imagem do produto e 

da empresa para os diversos públicos. A ampliação da participação na mídia espontânea 

poderá ser obtida pela assessoria de imprensa.  

4.2. Público-alvo  
Para otimizar os recursos pessoais, financeiros e tornar a comunicação mais eficaz, 

devemos conhecer profundamente o perfil do público-alvo, segmentar o público-alvo, 

compreender o processo de decisão do consumidor e conhecer os participantes do processo de 

compra. Sobre a importância do processo de seleção e identificação dos públicos, Fábio 

França (2004 p.129) orienta: “fazer uma listagem ampla, uma pauta, sem levar em conta a 
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importância dos públicos”, e, em seguida, destacar os que a empresa se relaciona com maior 

freqüência. 

O público-alvo poderá ser segmentado em dois grupos: o interno e o externo. O 

público interno, para Carlos Rabaça (2001, p. 604-605), são as pessoas mais próximas à 

organização. Neste grupo estão os funcionários, acionistas e, dependendo da empresa, os 

revendedores, fornecedores, prestadores de serviços etc. O público externo é o conjunto de 

indivíduos que, direta ou indiretamente, têm interesses comuns com a empresa ou com a 

instituição.  

Há também uma diferença a ser considerada entre público-alvo e consumidor e esta 

distinção deverá estar explícita nas ações de comunicação planejadas. Lupetti (2000, p.63) 

distingue consumidor de público-alvo: o primeiro é o que consome o produto, sendo ou não o 

alvo da empresa e público-alvo é para quem a empresa criou o produto.  

Para cada público-alvo temos a descrição psicográfica e demográfico-econômica de 

cada um deles. O mais comum é enfatizar, considerar os dados demográficos, tais como: 

estilo de moradia, faixa etária, etnia, níveis de instrução, gênero etc., mas Terence Shimp 

(2002, p.101) alerta: “(...) geralmente fornece uma base insuficiente para identificar e atender 

às diferenças na demanda do consumidor”. Portanto, a descrição psicográfica que compreende 

as atitudes, emoções e estilo de vida das pessoas será o diferencial na descrição do público-

alvo, conhecendo sua maneira de ser, como pensam e agem, seus hábitos de compra, sua 

cultura e suas crenças etc. França (2004, p. 135) reforça este ponto em relação à definição do 

público-alvo: “levar em conta as expectativas dos públicos é tão fundamental quanto 

classificá-los. Eles precisam ser conhecidos em relação a sua composição, suas necessidades, 

preocupações, crenças e atitudes e interesses”.  

Além da descrição dos perfis demográfico-econômicos e psicográficos, temos que 

considerar os participantes no processo de consumo. Segundo Giglio (2003, p.198), neste 

processo, encontram-se os seguintes participantes:  

- Iniciadores: O iniciador poderá solicitar o produto ou serviço e até indicar uma 

marca ou empresa;  

- Usuário: É aquele que aponta a necessidade do produto e indica as especificações e, 

também, indica a marca ou empresa; 
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- Influenciadores: Complementam o pedido, oferecendo mais informações sobre o 

produto ou serviço solicitado, geralmente são os técnicos no processo; 

- Decisores: Decidem as qualidades do produto ou serviço; 

- Comprador: Com autonomia para decidir a compra, após fazer contato e analisar as 

propostas; 

- Aprovador: Pode aprovar ou rejeitar as propostas. 

 

Estes participantes poderão estar presentes nos processos de compra do consumidor ou 

de uma empresa. O reconhecimento destes participantes será importante para definir as 

estratégias e táticas de comunicação de cada área. 

Outro fator importante na determinação do público-alvo das ações de comunicação é a 

compreensão do processo de decisão de compra do consumidor. De acordo com James Engel 

(2000, p.92), o processo decisório do consumidor tem os seguintes estágios: 

- Reconhecimento da necessidade: é um estágio de desejo que inicia o processo 

decisório. É o despertar da necessidade motivada por fatores ambientais externos ou 

psicológicos; 

- Busca de informação: após reconhecer a necessidade do produto ou serviço, ele 

busca interna (memória) e externamente as informações; 

- Avaliação de alternativa pré-compra: seleciona as ofertas a partir da avaliação das 

opções dos produtos ou serviços e seus benefícios esperados; 

- Compra: aquisição da oferta preferida ou de uma substituta; 

- Avaliação de alternativa pós-compra: avaliação positiva ou negativa da experiência 

de consumo; 

- Descarte: é o último estágio do processo e identifica a reutilização ou descarte do 

que sobrou do produto.  

 

Em cada estágio do processo decisório, o consumidor é estimulado por mensagens e é 

exposto, estrategicamente, a diferentes mensagens, atraindo sua atenção, sendo possível 

determinar ações dirigidas de comunicação para cada um destes estágios e para cada 

participante do processo de compra. 
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4.3. Mercado  
O planejador deve considerar as análises macro ambientais, demográfica, econômica e, 

também, a política legal. No plano estratégico de marketing são indicadas as características do 

mercado, a sua dimensão e o seu potencial, a região de atuação da empresa e a disponibilidade 

dos produtos ou serviços. Os planos de comunicação devem associar tais dados ao determinar 

a abrangência dos respectivos planos e definir os meios de comunicação, incluindo as 

prioridades nas ações e a distribuição da verba.  

4.4. Posicionamento na comunicação 
A comunicação é responsável pela promessa feita ao consumidor e o posicionamento 

passa a ser o tema central da comunicação ou o argumento de venda. A definição de 

posicionamento vem de Al Ries e Jack Trout: “posicionamento não é o que você faz com o 

produto. Posicionamento é o que você faz na mente do cliente em perspectiva. Ou seja, você 

posiciona o produto na mente do comprador em potencial” (2001, p.2).  

Para posicionar o produto, a mensagem na comunicação deve ser simplificada para 

que o consumidor consiga, diante do volume de mensagens que recebe diariamente, absorver 

o conceito diferenciado dos produtos ou serviços em relação aos concorrentes. O 

posicionamento na comunicação transmite, para a mente do consumidor, o principal ou os 

principais argumentos que caracterizam e diferenciam o produto ou serviço. Ries e Trout 

reforçam: “Para se defender do volume de comunicação diária, a mente filtra e rejeita muita 

informação que lhe chega. De forma geral, a mente só aceita aquilo que de certa forma 

coincide com seu conhecimento ou com sua experiência anterior” (2001, p.5).   

Este tema central da comunicação deve ser explorado, respeitando a linguagem e os 

seus objetivos, para cada uma das ferramentas da comunicação. Na propaganda, o 

posicionamento assume a linguagem persuasiva; as ações de relações públicas exploram e 

reforçam o tema central focando as qualidades e benefícios, contribuindo e refletindo na 

construção de uma imagem corporativa para diversos públicos; a assessoria de imprensa, para 

gerar interesse por uma categoria de produto, pode elaborar pautas a partir das etapas de seu 

desenvolvimento, focando os investimentos em pesquisas, mercado e comportamento do 

consumidor deste mercado-alvo. 
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Este alinhamento de posicionamento deve ser totalmente integrado entre os três 

planos, para garantir o residual na mente do consumidor, posicionando e diferenciando a 

empresa dos seus concorrentes. Todos os planos de comunicação focam um tema central da 

comunicação, ou seja, o posicionamento. 

4.5. Linha estratégica de comunicação 

Na elaboração da estratégia devemos voltar ao plano estratégico de marketing e rever, 

principalmente, a matriz, com as avaliações das oportunidades, ameaças, forças e fraquezas da 

empresa. Limeira reforça a importância dos aspectos mercadológicos para a definição das 

linhas estratégicas de comunicação. 

Como resultado da análise de mercado, identificando as 

oportunidades, riscos e ameaças para o desenvolvimento da 

posição competitiva da marca, o profissional de marketing deve 

avaliar os problemas e as oportunidades relevantes para a 

formulação da estratégia de comunicação (2003, p.279).  

 

A estratégia é o que será realizado, quais ações contribuirão, de fato, para atingir os 

objetivos mercadológicos. Para cada estratégia é indicada uma tática, como e quando realizar 

as ações, detalhando a operação e a mecânica.  Segundo Luppeti, a estratégia “é o caminho 

que a empresa deverá percorrer para executar seu objetivo” (p.107) “e as táticas são as ações 

que deverão ser realizadas para atingir os objetivos” (p.89). A partir da análise da 

comunicação dos concorrentes e dos ambientes mercadológicos, é necessário determinar, 

claramente, no plano, qual a linha estratégica de comunicação adotada, ou seja, definir a 

orientação geral de comunicação para a criação e elaboração das mensagens para cada área.  

É possível destacar as linhas estratégicas de comunicação mais comuns adotadas 

atualmente. A estratégia de comunicação testemunhal apresenta os benefícios do produto ou 

serviço a partir do testemunho de uma personagem. Para dar credibilidade ao produto, utiliza-

se o testemunho ou endosso de uma personalidade consagrada, profissional do segmento ou 

do próprio consumidor. A estratégia testemunhal é uma das mais antigas da comunicação. Em 

1910, Olavo Bilac testemunhava a favor do ”Xarope Bromil” (CADENA, 2001, p.18); o 

sabonete ”Lux” sempre teve seu nome associado às estrelas; o seu slogan é da década de 40: 
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“nove entre dez estrelas de cinema usam sabonete Lux”. Em 1996, a ”Natura” veiculou a 

campanha da linha “Chronos”1: “A mulher bonita de verdade”, que mostrava testemunhas na 

TV de consumidores de diversas idades, sem preconceitos (Natura-Site). A joalheria ”Vivara” 

utilizou a estratégia testemunhal com fotos de modelos para provocar o desejo pelo produto e 

tornar a marca aspiracional. No endosso de celebridades devemos considerar se há 

compatibilidade com a imagem da marca, do produto e a identificação com o público-alvo da 

mensagem.  

Na linha estratégica humorística predominam o senso de humor, as piadas e sátiras. 

No entanto, é preciso avaliar com cuidado esta estratégia, para que o humor não sature a 

mensagem ou possa encobrir as características e benefícios do produto ou serviço. Para 

Shimp: “uma mensagem engraçada pode distrair demais o público, fazendo com que os 

receptores ignorem o conteúdo da mensagem” (2002, p.279). Também temos que avaliar se o 

humor faz parte do universo sócio-cultural do público-alvo – o que é engraçado para um 

universo poderá não ser para outro.  

O refrigerante “Dolly” optou por atacar o concorrente atingindo indiretamente a 

“Coca-Cola”: “Brasileiro não tem medo de estrangeiro”. Ao se posicionar como refrigerante 

brasileiro ofereceu ao consumidor aquilo que o concorrente não tinha condições de realizar. 

Esta linha ofensiva, muitas vezes, utiliza as fraquezas do concorrente para ganhar participação 

de mercado. Mas, nem sempre, os resultados são benéficos para a marca e o concorrente 

poderá entrar com recurso no CONAR (Código Brasileiro de Auto-Regulamentação 

Publicitária.). O Conar é “capaz de adotar medida liminar de sustação no intervalo de algumas 

horas a partir do momento em que toma conhecimento da denúncia” (Conar - Artigo 32 da 

seção 7 - propaganda comparativa). 

Normalmente, o líder de mercado é atacado pelos seus concorrentes, e, a partir de uma 

boa análise de suas forças e das fraquezas da concorrência, poderá responder a um ataque 

utilizando a linha estratégica defensiva. Mas, nem sempre, a linha estratégica defensiva é 

decorrente de um ataque direto dos concorrentes. Ao identificar uma ameaça, os líderes usam 

suas forças para consolidar sua posição, defendendo-a diante de uma possível movimentação 

dos seus concorrentes no mercado. Em 1989, a “Brastemp”, lançou, com essa estratégia, a 

                                                 
1 Linha de cosméticos de tratamento antiidade. 
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campanha defensiva: “Brastemp não tem comparação”, prosseguindo com a campanha 

testemunhal e de humor, posicionando-se como líder: “não é nenhuma Brastemp”. 

 Quando for preciso informar as características do produto, suas vantagens e seus 

benefícios em lançamentos de novos produtos ou serviços, podemos utilizar uma estratégia de 

comunicação mais neutra, a informativa. Nessa linha, a informação predomina, diferenciando-

a dos demais. Esta, se bem utilizada, poderá contribuir com o posicionamento do produto na 

mente do consumidor. 

A linha estratégica institucional é definida a partir da missão, visão e valores da 

empresa, divulgando, conceituando-a e informando o seu segmento de atuação para gerar a 

imagem favorável junto ao público-alvo. A visão corporativa sintetiza como a empresa quer 

ser vista, como ela quer ser reconhecida no futuro. Assim, com a estratégia institucional, é 

possível fortalecer e criar a imagem positiva, a partir da visão empresarial e dos seus valores, 

na mente do público-alvo. 

Dependendo do objetivo mercadológico, cada um dos planos pode adotar uma ou mais 

linhas estratégicas de comunicação. Alinhadas estrategicamente, somam os esforços de 

comunicação e contribuem com a construção da imagem da empresa, produto ou serviço. 

4.6. Estratégias e táticas de cada ferramenta 
Para compreender as estratégias de cada ferramenta, identificamos os principais 

conceitos de estratégia para propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa. A 

estratégia em propaganda “é o que os anunciantes dizem sobre a marca anunciada. É a 

formulação de uma mensagem de propaganda que comunica o benefício principal da marca 

ou informa como ela pode resolver o problema do consumidor” (SHIMP, 2002, p. 251). Em 

propaganda, poderão ser definidas três grandes estratégias: promocional, de produtos ou 

serviços, e a propaganda institucional. Estrategicamente, no plano de propaganda também 

deverão ser definidos os formatos mais eficientes de propaganda: eletrônico (rádio e TV), 

impresso (jornal, revista e outdoor) ou digital (internet). 

Na propaganda promocional é informada uma promoção. Ela estimula a ação mais 

rápida na decisão de compra de um serviço ou produto. Para Lupetti (2000, p.115), a principal 

característica é a interatividade com o consumidor e seu dinamismo, além de divulgar o 

produto, tornando a marca conhecida e levando o consumidor à ação de compra.  
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A propaganda institucional explora a missão, a visão e os valores das empresas, 

contribuindo para a imagem da instituição, ou ainda, segundo Shimp (2002, p.265): “a 

propaganda corporativa tenta aumentar o reconhecimento do nome de uma empresa, trazer 

clientes para ela e seus produtos ou identificá-la com alguma atividade importante e 

socialmente aceita”. Independente da estratégia de propaganda adotada é necessário definir 

qual (ou quais) linha estratégica de comunicação estará presente na propaganda. 

Segundo Kotler (2000, p.624-625), a relações públicas também dará apoio estratégico 

no lançamento de novos produtos ou serviços, no reposicionamento de produtos, na captação 

de interesse do consumidor por uma categoria de produtos, na administração de crises e na 

defesa de  produtos ou empresas com problemas públicos. Para Kunsch, a relações públicas 

“vai muito além da simples divulgação ou promoção de produtos e serviços e/ou 

organizações” (2003, p.93). A relações públicas busca, também, o comprometimento dos 

funcionários e fortalecimento da cultura da organização, contribuindo com a construção da 

imagem da empresa. 

As ações de relações públicas não ficam restritas ao ambiente interno da empresa. Elas 

também são dirigidas ao público externo, e não apenas nas relações com a imprensa, mas no 

relacionamento estratégico com os diferentes públicos, fazendo uso dos mais variados 

instrumentos de comunicação dirigida e, em alguns casos, comunicação de massa: “[a 

relações públicas] fornece informações mais amplas, por meio de textos, dos meios de 

divulgação ou de entrevistas, propicia maior credibilidade por parte do consumidor" 

(KUNSCH, 2003, p.185).   

Esta visão sobre a função estratégica de relações públicas é compartilhada com Ogden 

(2002, p. 15), para o qual, “[é] o gerenciamento da imagem de empresa mediante o 

estabelecimento de um bom relacionamento com vários públicos da empresa”. É possível 

adotar qualquer uma das linhas estratégicas de comunicação nas ações de relações públicas 

sem perder a credibilidade necessária: o humor poderá ser usado em um plano de relações 

públicas dirigido ao público interno e a linha informativa ou testemunhal para um público 

externo específico. 

A visão sobre a função estratégica da assessoria de imprensa, muitas vezes, é 

erroneamente entendida como a de elaborar e distribuir releases. Maristela Mafei afirma que a 

conscientização do consumidor, perante os seus direitos, o faz buscar, cada vez mais, 
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informações sobre a empresa que ele escolheu para fornecer um produto ou serviço. 

“Melhorar o fluxo de informação e levar ao público, por meio da imprensa, dados sobre 

organizações, é um passo na direção do contexto contemporâneo” (2005, p.28). Portanto, a 

assessoria de imprensa não elabora somente os releases de produtos para gerar divulgação 

espontânea, mas ela colabora para consolidar a imagem positiva da empresa e favorece o 

acesso às informações geradas pelas empresas. Para Elisa Kopplin, a assessoria de imprensa 

poderá ter dois tipos de atividades (módulos) utilizados, isoladamente ou em conjunto com as 

demais atividades: 

Módulo I - Divulgação junto à imprensa: compreende o 

trabalho de divulgação das atividades da entidade junto à 

imprensa (jornais, revistas, emissoras de rádio e de televisão) da 

capital e do interior e, em ocasiões especiais, junto a veículos de 

outros estados e a publicações dirigidas da área de abrangência 

da entidade; 

Módulo II – Edição de informativo: Com publicação própria, a 

entidade teria um canal direto de comunicação com seus 

públicos prioritários. Caso haja interesse da entidade em criar 

sua própria publicação, a AI coloca-se à disposição para 

desenvolver os projetos editoriais e gráficos, identificando a 

linguagem e a apresentação visual adequadas ao tipo de público 

que se quer atingir (2001, p. 38). 

A assessoria de imprensa utiliza a linha estratégica informativa, mas pode empregar 

outras linhas, como por exemplo, usar o testemunhal de clientes ou funcionários em 

informativos oficiais da empresa. 

A assessoria de imprensa também realiza a análise estratégica de mídia: “A análise 

visa ainda identificar os diferentes tratamentos que o assunto recebe em uma mesma 

publicação ou veículos diversos. Uma equipe especializada lê e interpreta o noticiário” 

(MAFEI, 2005, p.77). Segundo Mafei (idem, p. 77), para uma empresa com presença diária na 

imprensa, tal análise será base para atualização dos principais executivos da empresa para 

possíveis posicionamentos com a imprensa no dia-a-dia.  
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Outras ações estratégicas, que envolvem relacionamento e aproximação com a mídia, 

são as entrevistas coletivas ou exclusivas, encontros informais com jornalistas e/ou repórteres, 

agendamento de visitas aos veículos, preparação e atualização de mailing list dos veículos, de 

editorias e jornalistas, contemplando as respectivas linhas editoriais, títulos e grade de 

programação.  

Caberá a relações públicas e à assessoria de imprensa fortalecer o relacionamento e o 

posicionamento das empresas como fonte real de informação para a imprensa, adequar as 

informações ao conteúdo editorial e somar os esforços à propaganda para fortalecimento da 

marca. 

4.7. Cronograma geral 
A partir do objetivo mercadológico são indicados o início e o final de todas as ações, 

possibilitando a locação de recursos financeiros e de pessoal, facilitando as avaliações e, 

também, os ajustes antes da implantação operacional. 

4.8. Avaliação 
Cada uma das ferramentas da comunicação utiliza uma forma de avaliar os resultados 

após a execução das ações. Os métodos de avaliação deverão rever e considerar os objetivos 

mercadológicos estabelecidos no plano. Nesta fase do plano, os métodos de avaliação 

apontarão o resultado tangível das estratégias de comunicação, considerando os prazos para 

execução do plano. De todas as ferramentas de comunicação, a promoção de vendas é a que 

tem resultados mais fáceis de serem avaliados. Ela está ligada diretamente aos resultados de 

vendas no período da promoção e, como as demais ferramentas, deverá contribuir com o 

residual positivo para a empresa ou produto.  

Em propaganda, os métodos de avaliação envolvem as pesquisas. Shimp afirma: 

“devido à exigência cada vez maior de responsabilidade da propaganda, a pesquisa nessa área, 

em suas várias formas, é mais importante e essencial do que nunca” (2002, p.372).  

Para aumentar a eficácia da mensagem publicitária, uma das formas é a pesquisa de 

pré-teste da criação, antes da produção do filme comercial, do spot ou do anúncio impresso. 

Com grupos de pessoas, com características semelhantes às do público-alvo, é avaliado o 

entendimento da mensagem criativa. Este tipo de pesquisa permite a correção ou a 
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sustentação da criação da peça de comunicação. Após a veiculação, realiza-se a pesquisa pós-

teste, para verificar a eficácia da mensagem e se foram atingidos os objetivos definidos.   

Também, através de pesquisa, é possível avaliar a lembrança da marca de uma 

empresa ou produto, obtendo o índice de share of mind, que indica o percentual de lembrança 

e a participação da marca na mente do consumidor ou público-alvo.  

Através de pesquisas, também é possível avaliar os resultados das ações de relações 

públicas. “Cada vez mais se vale de pesquisas de opinião pública, de imagem de atitudes dos 

públicos e da opinião pública para avaliar o comportamento institucional e corporativo das 

organizações” (KUNSCH, 2003, p.359). A avaliação das ações de relações públicas, segundo 

Kunsch (2003, p. 356), tem controvérsias, pois essa avaliação lida com bens simbólicos 

intangíveis, como: administrar conflitos, percepções, relacionamentos e mudança das 

atividades, construir a imagem e a identidade corporativa etc. 

Estes métodos deverão estar explícitos no plano, embora os custos de pesquisas sejam 

elevados. “A pesquisa nesta área permite maior contribuição da propaganda para atingir os 

objetivos de marketing e corporativos” (SHIMP, 2002, p.372). Em assessoria de imprensa, 

uma das formas mais simples para se avaliar os trabalhos é o clipping
2 básico. As matérias 

publicadas são medidas em cm X col. (centímetro por coluna) ou cm2 e são calculados os 

valores a partir dos custos das tabelas de veiculação dos meios de comunicação. Mas, ao 

multiplicar a centimetragem pela tabela de anúncio dos veículos, pode-se cometer um erro 

grave: desconsiderar o peso do endosso do jornalista, a credibilidade e o prestígio do veículo. 

O valor deste endosso e da credibilidade e prestígio não estão nas tabelas de custos de 

veiculação. O clipping básico é o início da avaliação, mas não representa totalmente a 

avaliação dos esforços da assessoria de imprensa. Estes clippings podem ser aprimorados com 

os relatórios, semanais ou mensais, acompanhados da avaliação crítica do conteúdo 

publicado.  

A forma mais completa de avaliação do trabalho da assessoria de imprensa, a ser 

proposta no plano, é a auditoria de imagem. Com o clipping em mãos (e a partir da unidade 

informativa), o assessor avalia a contribuição para a imagem da empresa. A avaliação poderá 

                                                 
2 Seleção de material jornalístico veiculado na mídia impressa e eletrônica sobre um assunto específico, neste 
caso, a divulgação de uma empresa e de seus produtos.   
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ser positiva, negativa ou neutra e levará em conta a contextualização da publicação, se 

estavam corretas, se a empresa teve destaque positivo na matéria (BUENO, 2003, p.397). 

4.9. Custos 
Duda e Gullo (2005, p.35) reforçam: “os esforços de comunicação são implementados, 

por uma empresa, dentro de um programa sustentável, porque têm como premissa básica 

garantir o retorno em vendas e consumo para as marcas”. 

Armando Sant´Anna (2006, p.133) afirma  que a agência deve analisar a verba do 

cliente seguindo os dois limites:  o primeiro seria recomendar um limite mínimo, abaixo do 

qual a verba é pequena para alcançar o objetivo desejado; e o outro, limite máximo, que 

resulta em desproporção com a meta que deve ser alcançada,  o que poderá  produzir o efeito 

inverso,  a saturação da mensagem.  

A partir desses dois contextos, as agências devem indicar os custos das ações 

propostas nos planos e a sua respectiva defesa, considerando os objetivos iniciais do plano 

estratégico de marketing, para que o profissional de comunicação analise o custo-benefício de 

cada uma das ações propostas nos planos.  A análise dos custos é complementada com o 

índice de share-of-voice. 

O share-of-voice é o percentual da participação da marca nos investimentos em 

comunicação do segmento. É o volume total investido pela empresa em comparação com o 

volume total investido pela concorrência. Os meios de comunicação têm uma participação no 

processo de integração das ações de comunicação 

No Capítulo II, abordaremos a participação dos meios de comunicação, enquanto 

veículos publicitários, e o papel destes no processo decisório da mulher na busca externa de 

informações sobre os produtos ou serviços.  Também analisaremos a importância da definição 

e da distinção do público-alvo (mais especificamente a mulher), para as ações de propaganda, 

relações públicas e assessoria de imprensa. 



 

 

26 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO II 

O PÚBLICO-ALVO E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

1. Somente o gênero mulher não será suficiente 
 

O marketing e a comunicação focados nas mulheres são, sem dúvida alguma, o 

caminho para o crescimento, como foi dito no capítulo anterior. Martha Barletta (2003, p.22) 

aponta para a necessidade de atenção maior para este mercado: “Assim como as indústrias 

adaptam os produtos para este mercado, temos que considerar os novos formatos de 

comunicação com estas mulheres”.  Distinguir esta mulher no briefing é o início de uma 

jornada, diante da competitividade do mercado, da diversidade e similaridade dos produtos ou 

serviços. Os aspectos demográficos para segmentar um mercado já não são suficientes e a 

precisão na seleção do público-alvo feminino é um fator para a eficiência do plano de 

comunicação.  

Existem muitas formas de segmentação de mercado. Lisa Johnson e Andrea Learned 

(2005, p.114-148) consideram as diferentes gerações como uma das maneiras de segmentar e 

de se comunicar com o mercado feminino.  Para cada geração, deveríamos considerar os seus 

desejos e suas expectativas em relação à marca e aos produtos. As mulheres da geração Y, 

nascidas entre 1980 – 1997, cresceram com computador e internet, são independentes e 

colaborativas. As nascidas entre 1965 – 1979, a geração X, são altamente visuais, foram 

expostas à televisão e também estão conectadas. Entre 1945 –1964, tivemos a Guerra Fria e a 

do Vietnã, lançamento da TV e os Beatles e, neste período, nasceu a geração Baby Boom. As 

“Mulheres Bommers” são empreendedoras, confiantes, otimistas e preocupadas com a saúde e 

com a família. 

Outros critérios devem ser utilizados para segmentar um mercado, além dos dados 

demográficos, pois estes são meramente estatísticos. Para o segmento feminino, os dados 

demográficos indicam que, além do número maior de mulheres na população (as mulheres 

representam 50,78% da população brasileira), existe o crescimento do rendimento médio 



 

 

27 
 
 
 
 
 

 
 

 

mensal das mulheres. Segundo o Mapa do Mercado de Trabalho no Brasil, do PNAD1 

(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), “o rendimento da população 

economicamente ativa masculina cresceu 43,6% no período estudado, enquanto o da 

população economicamente ativa feminina aumentou 54,2%. A participação das mulheres no 

mercado de trabalho tem se concentrado em quatro grandes categorias ocupacionais, que, 

juntas, compreendem cerca de 70% da mão-de-obra feminina: serviços em geral (30,7%); 

trabalho agrícola (15%); serviços administrativos (11,8%) e comércio (11,8%). Para as 

mulheres ocupadas mais escolarizadas, com média de 12 anos de estudo ou mais, a inserção 

no mercado de trabalho é mais intensa nas atividades de educação, saúde e serviços sociais 

(44,5%)”. 

Não só a ocupação da mulher fora do lar é um dado importante. Desde a década de 80, 

vem crescendo, de maneira regular, a proporção de domicílios com chefes mulheres. O 

relatório "Perfil das Mulheres Responsáveis pelos Domicílios no Brasil" - IBGE, baseado no 

Censo 2000, “mostrou que 11,2 milhões de mulheres – ou 12,9% das 86,2 milhões de 

brasileiras – têm sob sua responsabilidade 24,9% dos domicílios do país. Em 1991, apenas 

18,1% dos domicílios estavam nessa situação. 

Faith Popcorn (2000, p.68) enfatiza que “o papel da mulher é ser centro de comando 

de todas as informações para a família. Ela é o mediador de todas as complexas negociações 

entre os membros da família, ou entre amigos ou associados de negócios”. Este fato é 

comprovado no relatório do PNAD: “Somente metade dos homens realizam afazeres 

domésticos (51,4%), enquanto nove em cada dez mulheres tinham essa atribuição. Para as 

mulheres, a saída para o mercado de trabalho não significa deixar de fazer tais atividades, pelo 

contrário, a participação delas quando ocupadas é ainda maior (92%)”.  

Ao exercer múltiplos papéis, trabalhar mais e em dupla jornada (dentro e fora de casa), 

a mulher gasta mais tempo e mais energia, exigindo produtos e serviços que facilitem o dia-a-

dia dela própria e da família. Esta mudança, conseqüentemente, exigirá uma demanda maior 

de tempo dos profissionais de marketing para entender e satisfazer as necessidades desta 

mulher.  

                                                 
1 A principal fonte de informação para a construção dos indicadores sociais foi o PNAD (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) para o ano de 2006, cuja cobertura abrange todo o território Nacional. 
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Outro aspecto demográfico importante para a comunicação mercadológica é a 

formação acadêmica. Este mesmo relatório do PNAD indica a superioridade feminina em 

relação ao nível de instrução dos homens: “Em 1996, do conjunto das pessoas que 

freqüentavam estabelecimentos de ensino superior, a proporção de mulheres era de 55,3%, 

passando para 57,5%, em 2006, revelando que os homens estão perdendo espaço no processo 

de escolarização, pelo menos, no que tange à taxa de escolarização superior”. 

O aumento da esperança de vida2 é um fator básico demográfico e, no Brasil, as 

mulheres têm uma esperança de vida maior que os homens.  A esperança média de vida ao 

nascer no Brasil (homens e mulheres) era, em 2006, de 72,4 anos de idade. A situação das 

mulheres é bem mais favorável que a dos homens (72,3 anos para 75,8 anos, no caso das 

mulheres, e 65,1 para 68,7 anos, para os homens). Tal dado indica uma população, 

proporcionalmente, mais feminina. 

Para definirmos o público-alvo com mais exatidão, devemos considerar também os 

aspectos sócio-culturais, os econômicos, os psicológicos, incluindo os hábitos de compra, uso 

do produto, consumo e estilo de vida – ou seja, os aspectos atitudinais, que “referem-se à 

atitude ou postura das pessoas diante de determinadas situações, conceitos ou filosofias de 

vida” (CORREA, 2004, p.182).  

De acordo com Engel (2000, p.93): “No processo decisório do consumidor, após 

reconhecer a necessidade do produto ou serviço, ele busca interna (memória) e externamente 

as informações. Neste estágio, o consumidor é estimulado por mensagens e é exposto a 

diferentes mensagens atraindo sua atenção”. Como fontes externas de informações, além dos 

estímulos da comunicação mercadológica, o consumidor conta com o seu grupo familiar ou os 

técnicos e especialistas (as fontes pessoais); os meios de comunicação e as associações e 

entidades – as fontes públicas nesta etapa de busca de informação.  Além do conhecimento 

dos perfis demográfico-econômicos, psicológicos e do processo de compra, temos que 

considerar os participantes no processo de consumo. 

Devemos analisar as formas de contato com essas mulheres. Neste aspecto, a 

integração de todas as ferramentas de comunicação é vital. Segundo Popcorn, “as mulheres 

conseguem obter informações de vários níveis de maneira rápida, porém não são 

                                                 
2 Esperança de vida ao nascer em combinação com a queda do nível geral da fecundidade resulta no aumento 
absoluto e relativo da população idosa. 
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necessariamente rápidas para tomar decisões. Gostamos de pesar os diferentes inputs antes de 

decidir com o cérebro e o coração” (2000, p. 127).   

Para Popcorn, a mulher tem a visão periférica. A observação feminina é maior em 

relação à do homem e elas captam as marcas periféricas em uma olhada, mas, sobretudo, as 

marcas que aparecem de maneira inesperada em um cenário natural sem grandes artifícios, 

sem grandes apelos visuais. Talvez o formato tradicional de comercial de 30 segundos, 

durante o intervalo do programa de televisão favorito dela, não seja o mais eficiente, porque, 

neste momento, ela estará dando atenção aos filhos, ou ainda, por ser uma interrupção do 

programa favorito dela. O importante é atrair a visão periférica da mulher e ela irá prestar 

mais atenção e se reconhecer na comunicação. E existem muitas formas de se fazer isso, seja 

no trânsito, no mercado, nas escolas e até mesmo na internet (2000, p.129-139).  

Essa visão periférica, defendida por Popcorn, não significa encurtar ou subtrair 

conteúdo da publicidade. Barletta discorre sobre a diferença do texto dirigido ao homem e à 

mulher no processo decisório da mulher: 

As mulheres querem história inteira – e “encurtar uma longa 

história” não é, em geral, a melhor maneira para conquistar e 

prender a atenção delas. Para se envolver com sua mensagem 

em primeiro lugar, a mulher precisa de alguma especificidade 

com que trabalhar. E, para que seja atendida e sua busca pela 

resposta perfeita, ela vai exigir um monte de informações sobre 

o produto e o serviço, para comparar sua lista mais longa (2003, 

p.115). 

 

A comunicação com as mulheres deverá ser ampla, porque, para tomar a decisão, ela 

exige muita informação. “(...) Ela vai querer uma compreensão mais profunda do produto, 

com opções e contingências, dentro do contexto do uso que se pretende fazer dele” (Barletta, 

2003, p 136). Essa informação mais completa é possível através de ações, integradas ou não, 

de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa. 
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2. Para as mulheres, flores e tons pastéis e para os profissionais de 
comunicação, venda nos olhos 

 
Segundo Longinotti (2000), os sonhos não são objetos específicos, mas estados de 

espírito; os produtos inspiram os sonhos, sendo certo que a mídia influencia na criação do 

valor de um produto, pois cria os objetos de desejo.  Porém, para entender o processo de 

criação destes sonhos, precisamos conhecer o processo decisório e os motivos da compra, 

distinguindo os sonhos das necessidades e, assim, identificar os meios de comunicação mais 

eficientes e os níveis de informação necessários para a criação desse sonho, optando por  uma 

comunicação minimalista ou por um conteúdo maior com esta mulher do Terceiro Milênio. 

Johnson e Learned definem três métodos para alcançar os consumidores de qualquer 

sexo: a abordagem Visível, a Transparente e a Híbrida (2005, p.34-39). A partir de pesquisas 

mercadológicas com mulheres, as empresas desenvolvem produtos totalmente dirigidos às 

mulheres. É possível e necessário comunicar visivelmente tal fato, mas é inadmissível 

comunicar as adaptações de produtos já existentes, ou maquiá-los com pequenas 

modificações, argumentando na comunicação que tal produto foi desenvolvido especialmente 

para a mulher.  

Para os produtos ou serviços específicos para as mulheres, a abordagem poderá ser 

Visível, indicando as suas diferenças e benefícios. Tal preocupação, segundo Johnson e 

Learned, facilitará “o acesso da mulher ao seu produto, por meio de campanhas publicitárias 

visíveis, do design de embalagens, da exposição nas prateleiras e também do nome do 

produto” (2005, p. 50). Para proporcionar a experiência de marca, a propaganda, a assessoria 

de imprensa e a relações públicas irão considerar tal exclusividade e as reais características e 

seus benefícios de uma forma Visível e sem estereótipos e elaborar um plano com estratégias 

e táticas aos veículos dirigidos à mulher e aos formadores de opinião. 

Mas a abordagem Visível será exceção quando o desenvolvimento de produtos ou 

serviços dirigidos às mulheres vai além de pesquisas de desenvolvimento e incorpora os 

hábitos e o poder de compra, os estilos e as experiências de vida etc., o que exigirá uma 

abordagem Transparente, explorando não somente as características, como também as 

soluções. Para Johnson e Learned, a abordagem Transparente “atende às necessidades das 

clientes de modo sofisticado e relevante. Ao penetrar em suas efetivas necessidades de 
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compra e preferências, sua marca demonstra consciência em relação às mulheres e o quanto a 

valoriza como clientes” (2005, p.60). 

Uma abordagem Transparente exigirá maiores esforços e, se bem definida, será mais 

eficiente. Johnson e Learned recomendam seis chaves de sucesso para uma abordagem 

Transparente (2005, p.61-66): 

- Restrinja os seus objetivos: releve os seus apelos à massa, não dilua sua 

comunicação. É necessário focar em grupo específico. Entenda intimamente 

a comunidade do cliente; 

- Compreenda a rotina, os momentos de stress e de relax do seu cliente; 

entenda as suas maneiras de aprender as coisas e compartilhe os desejos, os 

medos; 

- Passe a considerar a mulher no processo, no lugar de receber feedback de 

clientes, envolva os clientes no processo de desenvolvimento; 

- Concentre-se no contexto do seu produto: projete a experiência do seu cliente 

em torno dos estágios de vida destas mulheres. Quando seu cliente pensar no 

seu produto, ou precisar dele, estará ao lado dela; 

- Seja autêntico: compartilhe os seus pontos fortes e os fracos, revelando com 

franqueza estes pontos, o seu produto será apreciado. 

 

Partindo do fato de que a mulher tem um grau de consciência das suas necessidades, e 

a empresa foi além de pesquisas de desenvolvimento de produto e incorporou dados 

atitudinais destas mulheres, a propaganda será Transparente e envolverá a mulher, não irá 

explorar somente as características e as soluções do produto. A propaganda para esta mulher 

não precisará rotular a campanha ou, propriamente, a embalagem como: “especialmente 

desenvolvido para mulheres” – “feito pra você”. Nesta abordagem Transparente, as ações de 

assessoria de imprensa e relações públicas deverão estabelecer a identificação da empresa 

com seus diferentes públicos para colaborar na satisfação e na interação com as mulheres. 

Assim como procurar identificar as formas da sua fidelização deste público.  

Como terceira abordagem, teríamos a Híbrida. Johnson e Learned afirmam que é 

possível lançar produtos com uma abordagem Visível e Transparente simultaneamente, ou 
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seja, “além de proporcionar uma experiência ao cliente que claramente demonstre que você 

conhece e valoriza suas clientes, você será muito mais eficaz em alcançá-las”(2005, p.37). 

O sucesso da abordagem Visível ou Transparente depende do tipo de produto, 

segmento de atuação da empresa e dos objetivos mercadológicos definidos no plano 

estratégico de marketing. Segundo Johnson e Learned (2005), o erro é definir pela abordagem 

Visível isolada ou como parte da Híbrida, reforçando imagens estereotipadas da mulher. O 

sucesso, de acordo com as autoras, é ter uma abordagem Visível bem definida e 

cuidadosamente bem desenvolvida na realidade da mulher ou uma abordagem Transparente, 

chamando a atenção e gerando o interesse, em sintonia com o jeito de ser da mulher, para 

disseminar o conhecimento sobre as soluções através dos seus produtos para a vida dela. Na 

comunicação com as mulheres nem tudo são flores, tons pastéis e, embora ultrapassada, a 

visão estereotipada da mulher dona-de-casa ou símbolo sexual ainda persiste na propaganda e 

esta forma de comunicação é objeto de muitos estudos. Flailda Brito Garboggini afirma sobre 

essa visão ultrapassada da mulher: 

 Ao longo desse período, em nossos estudos, nossa preocupação 

deveu-se não apenas quanto à forma como era representada 

como dona-de-casa ou símbolo sexual na publicidade, mas sim 

na insistência nesse padrão. O que nos incomodava era a 

exclusividade de utilização desses estereótipos, quando, na vida 

real, ela ocupava diferentes funções profissionais e assumia, 

cada vez mais, novas responsabilidades, dividindo com os 

homens espaços inéditos para ambos (2003, p.143). 

 

 Para não valorizar a imagem de dona-de-casa ou símbolo sexual, a comunicação com 

esta mulher, segundo Barletta, deve englobar alguns princípios da cultura de gêneros (2003, p. 

132- 137): 

- Valores sociais: deixar de trabalhar a imagem do produto-herói e se 

concentrar nas pessoas e nos benefícios do produto para esta mulher; 

- Sensação de proximidade: posicionamentos que privilegiem as idéias de 

reunir pessoas e não a de atuação solo ou competição; 



 

 

33 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Similaridade em vez de superioridade: a mulher tem que se identificar com a 

imagem da mulher da sua propaganda. As mulheres buscam a imagem da 

mulher real e não as mulheres perfeitas; 

- A dupla jornada vs tempo: reconheça os vários papéis desta mulher de uma 

forma realista e positiva, não a retrate como pessoas estressadas e sem senso 

de humor; 

- Vidas mais longas: com uma esperança de vida maior, a força destas 

mulheres mais velhas é importante, mas mostre o seu atual momento de vida 

e não o seu passado, sua juventude. 

 

O processo de decisão de compra da mulher exigirá mais dos profissionais de 

comunicação e facilitará a integração das ações de propaganda, relações públicas e assessoria 

de imprensa para os produtos ou serviços dirigidos a elas. 

3. O processo decisório: a busca externa de informações sobre 
produtos ou serviços 

 
Na integração das ferramentas de comunicação, o papel dos meios de comunicação é 

estratégico. Trata-se do momento de busca de informação no processo decisório. A variedade 

de produtos e o estilo de vida dos consumidores levaram à multiplicidade dos meios e, 

conseqüentemente, à pulverização da verba publicitária.  

Conforme dados do Grupo de Mídia, a televisão aberta detém 59,4 % da verba 

publicitária. A televisão é a grande mídia de massa, tem poder de influência, mas devemos 

questionar se ela é tão eficiente e de tanta credibilidade quanto um texto com “endosso” de 

um jornalista em uma revista a respeito de uma tecnologia ou tendência em determinado 

segmento. Na pesquisa do Grupo de Mídia, as revistas contaram com apenas 8,6% da verba 

publicitária e 57% são leitoras.  O destaque na participação da verba publicitária é o 

crescimento da internet a cada ano que passa. Em 2005, a internet tinha 1,7% da verba 

publicitária contra 2,1% em 2006. Segundo a pesquisa Internet Pop, publicado pelo Mídia 

Dados 2007, 49% dos internautas são mulheres. 

 



 

 

34 
 
 
 
 
 

 
 

 

Participação de cada meio no Brasil – Inter-meios 

TV 59,4 % 

Jornal 15,5 % 

Revista 8,6 % 

Rádio 4,2 % 

Mídia exterior 3,7 % 

TV por assinatura 3,0 % 

Internet 2,1 % 

Guias e Listas 3,3% 

Fonte: Grupo de Mídia - Mídia Dados 2007, Inter-meios. 

No processo de integração das ferramentas de comunicação mercadológica, devemos 

buscar novos formatos de comunicação e analisar outras formas de contato com as mulheres, 

mas os novos formatos poderão ou não interferir no processo de comunicação. 

4. A maior fatia do mercado: as revistas femininas 
 

Por ter uma forte participação na construção das marcas e em lançamento de produtos, 

a mídia impressa é considerada, no caso das revistas, um dos únicos meios que permite se 

aprofundar nos benefícios dos produtos/serviços. Portanto, é um meio importante no processo 

decisório, com grandes oportunidades diferenciadas de ações de propaganda, relações 

públicas e assessoria de imprensa. 

A revista possibilita a reflexão do consumidor e cria conceitos sobre produtos ou 

serviços. A partir desta característica da revista, as empresas definem as ações de relações 

públicas e assessoria de imprensa, incluindo não só a elaboração de releases, como também o 

relacionamento com os jornalistas e integram tais ações às de propaganda. A multiplicidade 

das funções dos produtos, frente à necessidade de informar todos os benefícios em  apenas 30 

segundos da propaganda de televisão, aliada aos valores altos dos espaços publicitários em 
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TV, os artigos e anúncios de revistas passam a exercer a função influenciadora no processo de 

compra.  

O mercado editorial, como uma fonte pública de informação do processo decisório, há 

mais de trinta anos, considera o papel da mulher e a sua participação nas decisões. Numa 

época em que a revista semanal “O Cruzeiro” vendia 600 mil exemplares, a Editora Abril 

lançou, em 1952, a revista “Capricho” e, em 1961, a revista Cláudia. Foi o início da 

segmentação das revistas e Civita (1990, p.217-224) afirma que: “essa é uma tendência sem 

volta. Há leitores ávidos por informações específicas e cabe ao editor ir atrás delas”.   Hoje 

temos, no Brasil, 200 títulos de revistas, segundo o Mídia Dados 2007 (2006, p. 274-301), 

com 45 títulos dirigidos ao público feminino, distribuídos em sete segmentos editoriais. A 

revista Cláudia, líder no segmento feminino, teve uma circulação mensal, em 2006, de 388 

mil exemplares/mês.  

Atualmente, a Editora Abril e o IBOPE Solution realizaram duas pesquisas 

quantitativas e qualitativas com a mulheres, para compreender o segmento feminino e adequar 

os seus títulos e os respectivos conteúdos a elas. Essas pesquisas atuais desvendam os perfis 

dessas mulheres num completo perfil psicográfico das mulheres brasileiras. A primeira 

pesquisa, “Mulheres Classe C – Segmentação, uma mesma classe – diferentes realidades”, 

explora os valores, as necessidades e os anseios das mulheres da classe C. A segunda 

pesquisa, “Mulheres do novo século”, traça o perfil das mulheres da Classe A. As mulheres da 

Classe C (Editora Abril. IBOPE Solution, p.56-62) trabalham mais fora de casa, lêem mais 

revistas (32% a mais) e jornais (27 % a mais), em comparação com as mulheres da classe A. 

Elas têm o hábito de comprar revistas mais do que as outras. E, no segmento das mulheres da 

classe A/B, há espaço para o crescimento de diversos setores, principalmente de tecnologias 

usadas no dia-a-dia.  

5. A Internet: rapidez na pesquisa e avaliação das alternativas de 
produtos  

 
Algumas interferências tecnológicas refletem nas ações de comunicação o repensar 

das empresas e fazem com que o público-alvo defina ou redefina os acessos aos meios de 

comunicação. Essas interferências e as suas influências já foram sinalizadas por Kotler: “[as 

empresas] precisam comercializar produtos que correspondam aos valores centrais e 
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secundários da sociedade e abordar as necessidades das diferentes subculturas que existem 

dentro de uma sociedade” (p.177). A internet veio catalisar essas mudanças e as empresas 

devem acompanhá-las, entendendo os novos valores e os seus subgrupos. 

Segundo o PNAD 2005, a taxa de crescimento das moradias com microcomputador 

superou a dos demais bens duráveis, e sua proporção subiu de 8,6%, em 2001, para 18,8%, 

em 2005. O desafio é aumentar ainda mais esta proporção. Em 1999, no Brasil, tínhamos 2,5 

milhões de pessoas conectadas e, em 2006, chegamos a 33 milhões, sendo 54% mulheres. 

Somente em 2003, os investimentos publicitários na internet começaram a ser 

mensurados. Em 2005, a internet contou com 1,7% de participação nos investimentos 

publicitários e, em 2006, 2,1%. Esta participação não é modesta se levarmos em conta o 

tempo de existência da internet e se compararmos com a participação do rádio, que não foi 

ampliada nos dois anos estudados – 4,2% em 2005 e 2006. (Grupo de Mídia, 2006, p.68).   

Em 2005, a internet completou dez anos no Brasil. A primeira conexão, a web, foi 

feita em janeiro de 1991, mas, somente em 1994, a Embratel disponibilizou o serviço aos 

usuários brasileiros. As empresas passaram a olhar com mais cuidado essa nova mídia, esse 

novo canal de comunicação. Em um primeiro momento, a internet incorporou-se a soluções 

das empresas como mais um canal trabalhando em harmonia com os demais pontos de contato 

com os clientes, como o call center, equipe de vendas e serviços. O objetivo era atender 

melhor, reduzir custos e vender mais para mais clientes.  

Posteriormente, a internet passou a ser utilizada como mídia de relacionamento 

estratégico, aumentando o diálogo entre empresa e cliente. Assim, as empresas passaram a 

enfrentar diversos desafios: criar tráfego, converter internautas em consumidores, reter 

consumidores, estimular compras repetidas. Como em qualquer início de relacionamento, é 

um momento de conquistas, um aprendizado para a empresa e também para o consumidor. 

Nessa fase de conquista, tal como o envio indiscriminado de malas-diretas pré internet, 

tivemos a invasão dos spams
3. Em 2003, a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) 

elaborou o “Código de ética anti-spam e melhores práticas de uso de mensagens eletrônicas” 

que “estabelece regras éticas para as práticas de comunicação comercial via mensagens 

eletrônicas, em especial correio eletrônico, SMS e MSN messenger. O Código estabeleceu 

princípios de ética e normas-padrão para a prática de comunicação comercial via mensagens 
                                                 
3
 Envio de e-mails não solicitados a um grande número de pessoas. 
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eletrônicas, para preservar o usuário alvo destas comunicações e estabelecer a confiança do 

mercado na utilização deste canal (ABA, 2003). 

6. A comunicação dirigida: vá até ela 
 

As estratégias de relacionamento sempre estiveram ao lado da tecnologia e ajudaram a 

estreitar o relacionamento com os clientes: do registro e administração dos dados dos clientes 

à identificação do comportamento de compras. 

Segundo o DMA (Direct Marketing Association), “marketing direto é um sistema de 

marketing interativo que usa um ou mais meios de propaganda para obter uma resposta 

mensurável e/ou uma transação em qualquer local” (KOTLER, 2000, p.668).  Com a 

tecnologia, foi possível evoluir a comunicação dirigida, incorporando a internet às estratégias 

de propagandas de resposta direta (via anúncios) e às malas-diretas. As empresas ampliam 

suas estratégias no mundo virtual e, para Ian Gordon, este é o desafio do profissional de 

marketing: 

Aplicar criteriosamente a tecnologia para facilitar essa 

comunicação relevante, oportuna, customizada e personalizada, 

conhecer as preferências individuais dos clientes e dedicar-se a 

elas assim como à suas necessidades e preferências, satisfação, 

insatisfação, conveniência e intenção em relação às compras 

futuras (GORDON, 1998 p. 30).  

 

Com a tecnologia, é possível intensificar o relacionamento e criar um “processo 

contínuo de identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida toda de parceria” (GORDON, 1998, 

p.31).  

Popcorn (2000, p.154) sinaliza: “acabou-se a noção de que as consumidoras são 

atraídas magneticamente para o seu produto [...]. A nova verdade do marketing é imaginar 

todos os modos de ´ir até ela´. A senha é conveniência. Vender para a mulher em casa ...ou 
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por onde quer que ela vá”. O comércio virtual4 diminuiu a distância entre comprador e 

vendedor, mas as empresas têm que enfrentar a grande barreira da segurança em compras 

virtuais. A internet eliminou as fronteiras geográficas e, assim como no varejo tradicional, a 

distribuição é um fator estratégico. Mas temos “ainda alguns deveres de casa: você tem que 

descobrir as necessidades específicas da consumidora, formar uma idéia de suas 

peculiaridades e, depois ir até ela com uma equipagem ergonomicamente perfeita”, 

recomenda Popcorn (2000, p.160).  

Segundo Jeremy Rifkin, um dos grandes diferenciais nessa era do acesso é a 

distribuição: 

A distribuição de produtos será usada cada vez mais como uma 

estratégia de marketing para captar a atenção dos clientes 

potenciais. Captar a atenção deles dependerá da capacidade das 

empresas de entregar serviços efetivos e criar relacionamentos 

duradouros (2001, p.78). 

 

Segundo Yoram Wind, há um mito de que os consumidores estão passivamente 

entretidos no sofá. As mulheres procuram por informações e “esperam ter experiências 

interativas que informe, eduquem e entretenham” (2003, p.37). Wind afirma também que 

“para atender às novas realidades desse consumidor convergente, as companhias precisam 

criar a convergência de seus próprios métodos de marketing, unindo o antigo e o novo, o on-

line e o off-line” (2003, p.21).   

Para Gordon (1998, p.24 e 25), a tecnologia ajuda a empresa em vários setores e 

agrega valor em vários processos. Na comunicação não é diferente: devemos adaptar todos os 

aspectos da comunicação às necessidades de informação e aos canais preferidos de mídia dos 

clientes, utilizando uma comunicação personalizada e a seleção da mídia.   

7. Dispersão da atenção e a convergência dos meios 
 

Os planos de mídia devem considerar a convergência das mídias: interativa, impressa 

e eletrônica. Esta convergência é chamada de cross media. A comunicação se ampliou, 

                                                 
4 Empresas especializadas em realizar transações de compra on-line, executando os processos de escolha, ordem 
de compra e pagamento por meio eletrônico. 



 

 

39 
 
 
 
 
 

 
 

 

incorporou a tecnologia e busca interagir com esse novo consumidor. Com a internet, 

apareceram os novos formatos de anúncios e novas linguagens: pop up
5
, banners

6
, floating 

ad
7
, hipertexto8etc.  

Anunciantes e meios de comunicação incorporam tal linguagem, expandindo e 

integrando a comunicação. Interagindo com o consumidor, a noção de tempo e espaço se 

modifica: o consumidor exige e quer agilidade e as empresas repensam sua comunicação.  

Nesse cenário, é necessário considerar um mito identificado por Wind: “Os 

consumidores aceitarão o que você lhes disser” (2003, p.39). No entanto, hoje, os 

consumidores têm uma variedade de ferramentas, sites de busca de preços, informações de 

produtos ou serviços para procurar o que lhes convém e tomar a decisão de compra.  

O uso simultâneo de vários veículos da mídia tradicional em uma mesma campanha já 

era comum, mas a interatividade da internet torna a campanha mais eficiente, possibilita a 

interação com o consumidor, através de vídeos de demonstração, detalhando o produto ou 

serviço, aumentando o impacto da campanha e contribuindo com a efetivação da compra do 

produto ou serviço.  

Se considerarmos os custos dos espaços na mídia – que estão cada vez mais elevados – 

e a dispersão da atenção proporcionalmente maior, as estratégias de comunicação devem 

englobar não só um maior número de meios de comunicação, como também considerar a 

sobreposição dos meios e, cada vez mais, o conteúdo na mensagem, para que seu produto ou 

serviço se destaque no meio da grande quantidade de informação que a mulher recebe no dia-

a-dia de todos os seus concorrentes. 

Compreendendo o processo de integração entre as ferramentas de comunicação 

mercadológica, no Capítulo III, identificamos e analisamos uma série de desafios para o 

profissional de comunicação e questionamos se o esforço de integração entre as ferramentas 

de comunicação não podem levar a uma fragmentação do processo de comunicação. 

                                                 
5
 Espaço publicitário em uma pequena janela no site, como uma espécie de página da web, que se abre 

automaticamente após uma ação direta ou indireta do internauta. 
6 São os espaços publicitários mais comuns nos sites. Possuem vários formatos e, geralmente, levam a assinatura 
de uma campanha publicitária, uma mensagem e um estímulo para clicar. 
7 Peça publicitária que flutua em um site sobre o conteúdo. 
8 Tecnologia que permite a navegação na internet. Palavras sublinhadas ou imagens que levam a outros 
documentos e endereços. 
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CAPITULO III 

OS DESAFIOS DE INTEGRAR AS AÇÕES DE 
COMUNICAÇÃO DOS DIFERENTES PLANOS 

 

O profissional de comunicação encontrará uma série de desafios no processo de 

integração entre os planos de propaganda, assessoria de imprensa e relações públicas.  Nessa 

busca pela sinergia entre os planos, destacamos alguns desafios: 

- Elaborar um briefing com diferentes objetivos de comunicação para diferentes agências 

de comunicação; 

- Definir e gerenciar o orçamento de comunicação; 

- Compreender o ciclo de vida do produto e o seu processo de adoção pelos consumidores; 

- A busca pela necessária visão integradora do profissional de comunicação; 

- Manutenção do relacionamento com a mídia: área comercial e editorial. 

1. Elaborar um briefing para diferentes agências de comunicação 
 

O profissional de comunicação deverá elaborar um briefing
1 para as suas agências de 

propaganda, de assessoria de imprensa e de relações públicas. Este briefing conta com uma 

estrutura básica: 

a) Histórico da empresa: informações objetivas da empresa, incluindo a 

estrutura, área de atuação, missão, visão e valores; 

b) Dados do produto: informações detalhadas sobre o produto, suas funções e 

benefícios, seus diferenciais, hábitos de uso, preço e embalagem e, se 

possível, o estágio do ciclo de vida; 

c) Comparação do produto ou serviço com a concorrência: seus diferenciais 

em relação aos concorrentes diretos e indiretos; 

                                                 
1
 O conjunto de informações recebidas para a execução de um determinado trabalho de comunicação, elaborado 

pelo cliente. Em sentido estrito: as informações passadas pelo cliente à sua agência, por exemplo. 
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d) Distribuição do produto: descrição da estrutura da força de vendas interna; 

região de atuação, tipos de canais e de exposição do produto; 

e) Mercado: características do mercado e a sua evolução; a atuação e a 

participação da empresa neste mercado, o comportamento do mercado e das 

vendas do produto; 

f) Consumidor e público-alvo: descrição objetiva do consumidor do produto e 

do público-alvo das ações de comunicação; 

g) História da comunicação: últimas ações de comunicação da empresa e do 

concorrente, imagem percebida da empresa e o seu posicionamento na 

comunicação; 

h) Objetivos mercadológicos: objetivos em relação ao produto, decorrente dos 

objetivos organizacionais; 

i) Verba de comunicação: disponibilidade orçamentária para tal ação de 

comunicação; 

j) Objetivos de comunicação: com objetivos de comunicação para a 

propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa, tais como: criar 

lembrança e conhecimento de marca, criar mudanças e atitudes, sentimentos 

ou percepções, criar mudanças de comportamento e reforçar decisões, 

comportamentos e atitudes.  

O profissional de comunicação deve definir, no briefing, considerando o tipo de 

produto e o ciclo de vida do produto, os objetivos de comunicação, e decidir, 

estrategicamente, integrar a propaganda, assessoria de imprensa e relações públicas.  Também 

deverá alinhar os objetivos desses diferentes planos aos objetivos mercadológicos, criando a 

sinergia das áreas. 

Mitsuru Higuchi Yanaze (2007, p.328-331) ampliou e sistematizou os objetivos de 

comunicação. No início do processo de comunicação, a propaganda é responsável por 

despertar a Consciência das necessidades e carências inerentes aos seres humanos, mas que 

ainda estão somente na percepção relacionada com o produto ou serviço. Quando a pessoa já 

tem um grau de consciência das suas necessidades, a propaganda irá chamar a Atenção 

gerando o Interesse para o produto ou serviço.  
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Através da mídia espontânea, com as ações de assessoria de imprensa, será possível, 

de acordo com o autor, disseminar o Conhecimento sobre o produto e ampliar a comunicação 

positiva nos meios de comunicação, contribuindo com a criação das Expectativas em relação 

ao produto. A empresa deverá fornecer informações necessárias para a imprensa, para criar 

uma expectativa favorável e garantir a afirmação de Preferências do consumidor.  

Para se estabelecer a Identificação da empresa com seus diferentes públicos, Yanaze 

(2007) afirma que o profissional de comunicação contará com as ações de relações públicas, 

as quais também colaboram nas etapas de Satisfação, mesmo que no pós-venda; na Interação 

e melhoria das relações e do fluxo da comunicação com seus públicos; na identificação das 

razões da Fidelização e, a partir dos públicos-alvo, disseminar a comunicação positiva para 

ampliar os canais de comunicação da empresa. 

2. Definir e gerenciar o orçamento de comunicação 
 

Atualmente as organizações adotam o sistema de gerência de produto. O gerente de 

produto, ou de linha de produtos, planeja e coordena as pesquisas de mercado e, em conjunto 

com as demais áreas da empresa, é responsável pelo desenvolvimento2 dos produtos. Além 

disso, elabora o planejamento anual mercadológico, a partir das análises dos ambientes 

mercadológicos.  

O gerente de produto acompanha a rentabilidade do produto, analisa o desempenho de 

vendas e define e administra o orçamento geral do produto ou da linha. A respectiva alocação 

deste orçamento é definida no plano estratégico de marketing, consolidando uma verba geral 

para todas as ações de marketing da empresa. Esta determinação de recursos financeiros é 

definida a partir dos objetivos gerais de marketing da empresa. 

Entre os recursos financeiros está a verba de comunicação. As empresas adotam vários 

critérios para definição da verba de comunicação e um destes critérios é a proporcionalidade 

entre o share of voice e a participação de mercado.  

O percentual sobre o volume de vendas é outro critério para definição da verba. O 

percentual é calculado para o ano seguinte e sobre este critério Limeira esclarece: 

                                                 
2 Pesquisas e desenvolvimento de produtos envolvendo estudos para novos produtos, modificação nos produtos 
existentes, definição de preço e distribuição. 
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A vantagem desse método é a maior facilidade de decisão e de 

controle dos gastos. Porém, a desvantagem é a distorção que 

pode ocorrer quando produtos em fase de lançamento, que 

necessitam de muitos investimentos, não geram volumes 

compatíveis de receitas, enquanto por outro lado, produtos 

maduros, geradores de grandes volumes de caixa, terão 

investimentos excessivos, acima do crescimento e do retorno 

realizado (2003, p.283). 

 

Porém, para situações deste tipo, citadas por Limeira, a empresa, ao considerar os seus 

objetivos, tais como: posição no mercado, ações da concorrência, tipo de produto etc., poderá 

definir outro critério, realocando a verba de produtos maduros para subsidiar os lançamentos, 

pois, para lançamento de novos produtos, o esforço da comunicação será maior e exigirá 

maiores investimentos, o que poderá representar um aporte maior da verba global.  

Tal decisão, tomada em conjunto entre o gerente de produto e o profissional de 

comunicação, contribuirá para uma maior eficácia na comunicação e nos resultados do 

lançamento do produto. Essa mesma decisão poderá ser feita em outras fases do ciclo de vida 

do produto – e não somente no lançamento. A administração da verba, a partir dos objetivos 

de cada ciclo do produto, é um desafio para a área de marketing da empresa. 

Em 2003, a revista Exame publicou os dados da pesquisa da consultoria paulistana 

Interscience, identificando a distribuição das verbas no orçamento de marketing nas maiores 

empresas anunciantes do país.  

Propaganda 48% 

Promoção 16,1% 

Eventos 7,5% 

Merchandising 6,7% 

Marketing direto 6% 

Pesquisa de mercado 5,3% 

Patrocínio 4,5% 
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Internet 3,1% 

Marketing social 2,3% 

Outros 0,5% 

Fonte: Revista Exame, edição de 26 nov. de 2003. 

No quadro acima, verificamos que propaganda ficou com 48% dos investimentos 

publicitários e relações públicas com 14,3% (se considerarmos eventos, patrocínios e 

responsabilidade social como ações de relações públicas). 

 

3. Compreender o ciclo de vida do produto e o processo de adoção deste 
pelos consumidores 

 
Além do conhecimento das áreas da comunicação, o profissional levará em conta os 

estágios de vida do produto, o seu ciclo de vida, e determinará, inclusive, os esforços de 

comunicação em cada estágio. Para aplicação do modelo de ciclo de vida é importante 

considerar o tipo de produto, o segmento, os cenários mercadológicos, além dos perfis do 

consumidor e do público-alvo. 

Os grandes investimentos da empresa estão na introdução ou lançamento do produto. 

Todos os investimentos, da pesquisa à produção e a comunicação, são alocados nesta fase e 

impactam na lucratividade do novo produto. Podemos entender como novos produtos, aqueles 

com melhorias ou atualizações, novas versões de outros existentes, produtos inéditos, 

produtos com redução de custo ou reposicionamento de um já existente.   

Adrian Palmer faz uma correlação entre ciclo de vida de produto e o seu processo de 

adoção pelos consumidores (2006, p.232-238). No estágio de lançamento são alocados os 

investimentos na comunicação, ou seja, dos recursos da comunicação responsáveis pelo 

estímulo da demanda. O foco da comunicação neste primeiro estágio será o consumidor 

adotante ou o inovador – são as pessoas que gostam de novidades. Os inovadores são os 

primeiros compradores dos produtos recém-lançados. A comunicação no lançamento 

posiciona o produto e segue determinada linha estratégica de comunicação.   

Após os esforços iniciais de lançamento, as vendas sobem, os custos caem e a 

lucratividade aumenta. Com isso, passam a ter uma determinada participação de mercado e, 
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assim, o produto entra no estágio de crescimento. Nessa fase, a concorrência com produtos 

similares aumenta.  

Nesse estágio, os consumidores iniciais influenciam os demais, pois, estes, se 

estiverem satisfeitos, influenciarão os demais. A comunicação deverá considerar tais 

consumidores iniciais, os líderes ou formadores de opinião.  

O terceiro estágio de ciclo de vida do produto é a maturidade, caracterizado por um 

crescimento menos acelerado das vendas, pela redução do lucro e um mercado mais dividido 

entre os concorrentes, com mais opções de produtos para o consumidor. Nesse ponto alto do 

ciclo de vida do produto forma-se o grupo de consumidores denominado maioria inicial – 

alvo de guerra de preços e das ações promocionais.  

Palmer introduz um novo estágio no ciclo de vida chamado de saturação, com vendas 

estabilizadas e sem novas transações, somente reposições dos produtos. Na saturação, o grupo 

maioria final e os esforços de comunicação são menores. 

Com as vendas caindo, lucros menores e um grupo pequeno de consumidores, 

chamados de retardatários, o produto chega ao estágio de declínio. As ações de comunicação 

inexistem e o produto poderá ser substituído por outro. O desafio do marketing é desenvolver 

produtos substitutos dos que estão em declínio, considerando, por exemplo, as novas 

tecnologias e o comportamento dos seus consumidores. 

Algumas estratégias poderão colaborar na ampliação de cada fase do ciclo de vida e os 

esforços de comunicação seriam locados de acordo com a estratégia definida no planejamento 

mercadológico. Segundo Yanaze (2007, p.76), a sazonalidade pode ser um dos obstáculos e a 

estratégia seria a de um aumento da freqüência de uso, no qual a empresa lança um novo 

produto da mesma categoria para incentivar o consumo e diminuir o impacto da queda das 

vendas.  

Também para aumentar a freqüência, a empresa poderá intensificar a comunicação em 

outras regiões favorecidas pela sazonalidade. Por exemplo, intensificar a comunicação de 

secadoras de roupa na região Sul e ampliar os esforços da lavadora na região Sudeste durante 

o inverno. 

Para conquistar novos segmentos ainda não atingidos, identificados no estudo de 

mercado, a empresa adota a estratégia de aumento do número de usuários, oferece novos 



 

 

46 
 
 
 
 
 

 
 

 

produtos, a partir das necessidades e desejos deste novo público, e dirige os esforços de 

comunicação ao lançamento para este novo público.   

Como exemplo de estratégia de aumento de números de usuários, temos a dos 

segmentos alimentício e de eletrodomésticos: produtos mais sofisticados focam o segmento 

gourmet e, na comunicação, exploram o prazer e o lado social de se cozinhar para amigos. Os 

gourmets são os inovadores dentro do ciclo do produto. 

Para Yanaze, outra estratégia é a da descoberta de novos usos do produto. A empresa 

apresenta novas formas de uso do produto e explora outros atributos ampliando os benefícios 

iniciais.  

Para ampliar os estágios do ciclo de vida, a empresa poderá decidir, ainda, pela 

estratégia de mudança de embalagem de produtos, por exemplo, as embalagens individuais de 

alimentos para atender novos segmentos, como o dos solteiros ou recém-casados. 

Sobre a importância do ciclo de vida, Yanaze afirma: “sua importância para os 

profissionais de marketing está em fornecer uma visão geral da situação do produto no 

mercado, o que ajuda a planejar estrategicamente os próximos passos e as decisões que devem 

ser tomadas” (2007, p.74). 

A identificação de cada estágio é um desafio diário do profissional de marketing e 

exige pesquisas, acompanhamento e monitoração do mercado.  Tão grande também é o 

desafio do profissional de comunicação de integrar as ferramentas da comunicação diante do 

portfólio de produtos da empresa, dos públicos e consumidores distintos, além das demais 

variáveis mercadológicas. 

 

4. Uma visão integradora do profissional de Comunicação  
 

A visão integradora do profissional de Comunicação faz parte do perfil comum dos 

egressos dos cursos de Comunicação Social. Segundo as diretrizes curriculares para os cursos 

da área de Comunicação do MEC (Ministério da Educação), todos os egressos dos cursos de 

Comunicação Social deverão ter a seguinte característica comum:  

Sua visão integradora e horizontalizada – genérica e ao mesmo 

tempo especializada de seu campo de trabalho possibilitando o 
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entendimento da dinâmica das diversas modalidades 

comunicacionais e das suas relações com os processos sociais 

que as originam e que destas decorrem (Ministério da 

Educação, CES, 492/2001-p. 14). 

 

Sobre a especialização de cada profissional da área da Comunicação Social, 

destacamos, no mesmo documento (p.15-16), algumas características por habilitações do 

curso de Comunicação Social: 

Jornalismo: caracteriza-se pela produção de 

informações relacionadas a fatos, circunstâncias e contextos do 

momento presente [...]. 

Relações públicas: pela administração do 

relacionamento das organizações com seus diversos públicos, 

tanto externos como internos [...].  

Publicidade e propaganda: pelo conhecimento e 

domínio de técnicas e instrumentos necessários para proposição 

e execução de comunicações eficazes para os objetivos de 

mercado, de negócios de anunciantes e institucionais [... ]. 

 

Ao pensarmos em comunicação eficaz, não podemos deixar de considerar o 

relacionamento com a mídia. Não basta, tampouco, conhecer somente os meios de 

comunicação, suas especificidades e os respectivos públicos-alvo. São várias as formas de 

manter este relacionamento: a área de propaganda relaciona-se com a área comercial dos 

meios de comunicação; os jornalistas e relações públicas com as editorias e os respectivos 

profissionais. Para Jorge Duarte e Wilson C. Fonseca Jr.(2003, p 331), o jornalista é 

responsável por dois tipos de abordagem: informação e relacionamento: 

[...] Por informação podem ser considerados os dados, 

estruturados ou não, colocados à disposição do jornalista por 

meio de bancos de dados, releases, fotos, internet ou mesmo em 

uma entrevista. Essas informações auxiliam o jornalista a fazer 
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seu trabalho, agora ou no futuro. [...] Por isso, a fonte também 

conquista o jornalista pelo relacionamento, pelo atendimento a 

suas necessidades.  

 

Sobre o relacionamento com a mídia, Kunsch (2003, p.193) considera um papel 

importante tanto para o jornalista como para o relações públicas: “cabe o importante papel de 

intermediar a comunicação entre as organizações e a mídia impressa e eletrônica, que 

multiplicará as informações para toda a sociedade”.  

Nessa área de relacionamento com a mídia, existe um impasse entre relações públicas 

e assessor de imprensa. Segundo o Manual de Assessoria de Imprensa da FENAJ3, entre 

outras responsabilidades atribuídas ao assessor de imprensa, a de relacionamento com a mídia 

é uma delas e Mafei reconhece que o relacionamento com a mídia é uma responsabilidade do 

assessor, porém, devemos deixar de lado este corporativismo nas áreas de Relações Públicas e 

Jornalismo e considerar que estas são práticas complementares e indispensáveis: 

Hoje não se concebe a existência de um bom assessor de 

imprensa que possa prescindir de uma gama de instrumentos da 

área de comunicação, todos abrigados sob o conceito do que se 

poderia chamar de relações públicas (2005, p.40). 

 

Bueno (2003, p. 9) discorre sobre a comunicação integrada e aponta que  ainda é um 

discurso, apropriado pelos especialistas e gestores da comunicação, e não uma prática efetiva 

nas organizações.   

Em 2002, a ABA (Associação Brasileira de Anunciantes) realizou uma pesquisa4 com 

o objetivo de conhecer as características da área de comunicação corporativa das empresas 

associadas. Nessa pesquisa foi possível identificar a formação acadêmica do responsável pela 

área de Comunicação. Em 2002, os profissionais responsáveis pela área de Comunicação 

tinham a seguinte formação acadêmica: 

- 31% em Comunicação Social;  

                                                 
3 Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais. 
4 Total de pesquisas respondidas: 30 empresas, que correspondem a 12,7% das 237 associadas. 
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- 17 % em Marketing.  

- 40% Outros: Engenharia com 14%; Jornalismo 9% e Arquitetura com 6%. 

 

Também foi identificado que 66% dos responsáveis pela área de Comunicação eram 

pós-graduados. Predominavam a pós-graduação em Marketing (45%), em Administração 

(27%) e em Comunicação (18%). 

A prática efetiva no cotidiano foi identificada em outra pesquisa.  Em março de 2005, 

a ABA realizou uma pesquisa5 para identificar características que o mercado considera 

essenciais em um profissional de Comunicação. As principais foram: 

- Experiência de atuação multidisciplinar (72% das respostas); 

- Boa formação em cultura geral (92% das respostas); 

- Formação em Comunicação ou áreas afins (71% das respostas); 

- Visão e raciocínio estratégico (70% das respostas). A visão estratégica é uma das 

características mais difíceis de encontrar em um profissional de comunicação (80% 

das respostas). 

Nesse cenário de mudanças nos perfis dos profissionais de Comunicação, na evolução 

das tentativas de integrar as áreas da Comunicação em um cenário competitivo, João J. 

Azevedo Curvello defende:  

A integração existirá, mas é preciso uma mudança 

organizacional e também superar as visões dos profissionais de 

comunicação diante das atuais transformações das 

organizações. Esta integração não deve ser descartada ou 

abandonada, devemos viabilizá-la (2003, p.123). 

 

Um dos desafios não é integrar as áreas da Comunicação e suas especificidades, e sim, 

integrar os diferentes perfis dos profissionais de Comunicação de cada área, independente de 

corporativismos presentes nas áreas de propaganda, relações públicas e assessoria de 

                                                 
5 A pesquisa foi dividida em duas etapas. Na etapa qualitativa foi possível identificar algumas características do 
perfil do profissional. Esses pontos foram validados posteriormente na etapa quantitativa. Nas duas etapas 
participaram profissionais de recursos humanos, de assuntos corporativos, presidentes de empresas, diretores e 
presidentes de agências de comunicação empresarial. 
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imprensa. Para atingir os objetivos mercadológicos do plano de comunicação, o profissional 

de comunicação deverá conhecer todas as ferramentas, e, se possível, integrá-las 

estrategicamente, para criar a sinergia entre os diferentes planos elaborados. 

5. Relacionamento com a mídia: área comercial e editorial 
 

O relacionamento com os meios de comunicação e os seus respectivos veículos é um 

desafio diário para o profissional de comunicação das organizações. As organizações têm o 

papel de anunciante e de fonte de informação e o desafio poderá aumentar se a gestão da 

comunicação mercadológica e da institucional for exercida pelo mesmo profissional, 

independente da formação acadêmica. Este contato com os meios de comunicação é passível 

de discussões teóricas e práticas. 

O contato comercial com os meios é feito através da área de mídia da agência de 

propaganda da organização. Na agência de propaganda, além da negociação com os meios de 

comunicação, o trabalho da área de mídia envolve a decisão a respeito dos meios de 

comunicação a serem utilizados e a seleção dos respectivos veículos mais eficientes para 

atingir o público-alvo, definido no briefing, ao menor custo possível. Esses estudos de mídia 

são sustentados pelas pesquisas de mídia. Rafael Sampaio reforça que a pesquisa de mídia é 

indispensável: 

[...] A pesquisa de mídia apresenta dados quantitativos de 

audiência (e circulação real) dos veículos, combinados com as 

informações que mostram o comportamento de consumo por 

classe, faixa de idade, sexo, período de tempo e outros detalhes 

que permitem selecionar com segurança o melhor composto de 

mídia para atingir os objetivos traçados no planejamento e 

dentro da verba disponível (1999, p.251). 

 

O profissional de comunicação da empresa é cobrado e avaliado pela otimização dos 

custos dos espaços publicitários e toda a negociação comercial com os veículos de 
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comunicação é realizada pela agência. A relação comercial entre anunciantes, agências e 

veículos de comunicação é tratada pelas normas-padrão da atividade publicitária do CENP6 

A relação entre Anunciante e sua Agência tem relevância para a 

relação entre o Anunciante e o Veículo. Na presença dessa 

relação, o Veículo deve comercializar seu espaço/tempo ou 

serviços através da Agência, nos termos do parágrafo único do 

artigo 11 da Lei nº 4.680/65 7, de tal modo que fique vedado:  

 

(a) ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem 

ou preço diverso do oferecido através de Agência; 

(b) à Agência, omitir ou deixar de apresentar ao Cliente 

proposta a este dirigida pelo Veículo. 

(item, 2.3, Site CENP) 

 

A negociação direta, permutas, do anunciante com os veículos é permitida, desde que 

acordada contratualmente entre a agência e o anunciante, conforme prevê o mesmo 

documento: 

É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço 

publicitário entre Veículos de Comunicação e Anunciantes, 

diretamente ou mediante a participação da Agência de 

Publicidade responsável pela conta publicitária. O respectivo 

contrato deverá, necessariamente, estabelecer a quem competirá 

remunerar a Agência, podendo este ônus recair sobre o Veículo 

ou sobre o Anunciante, isoladamente, ou sobre ambos e em qual 

proporção. Quando o contrato for omisso a respeito, a Agência 

titular dos direitos autorais sobre o material a ser veiculado fará 

jus ao "desconto padrão de agência", na forma do item 2.5 

combinado com o item 4.1 destas Normas-Padrão (item 2.3.1, 

Site CENP). 

                                                 
6 CENP (Conselho Executivo das Normas-Padrão) é uma entidade criada pelo mercado publicitário para fazer 
cumprir as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, documento básico que define as condutas e regras das 
melhores práticas éticas e comerciais entre os principais agentes da publicidade brasileira. 
7 Lei que dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de Propaganda e de outras 
providências. 
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Outro tipo de relacionamento da organização com os meios de comunicação é com as 

editorias dos veículos. Conforme citado anteriormente, há um corporativismo nesta área, a 

respeito da responsabilidade pelo relacionamento com a mídia. No entanto, não é objetivo 

deste estudo a discussão sobre qual dos profissionais de Comunicação – o relações públicas 

ou o jornalista – tem a responsabilidade por tal atribuição.  

Iremos considerar que o contato com a editoria é realizado pela agência de assessoria 

de imprensa ou de comunicação corporativa, independente da formação acadêmica do 

profissional da agência de comunicação responsável pelo atendimento na empresa. É função 

do profissional de comunicação da empresa, através da agência de comunicação corporativa, 

propiciar um relacionamento com a imprensa, estabelecendo um canal acessível e de 

credibilidade. Para estabelecer uma parceria entre agência e empresa, é imprescindível que a 

agência conheça profundamente os veículos de comunicação, suas linhas editoriais, suas 

estruturas e seus respectivos profissionais, para orientá-los em relação às ações com a 

imprensa. 

Na prática, o profissional de comunicação da organização poderá ter as duas 

atribuições – o de relacionamento com a área comercial dos meios de comunicação e também 

com os jornalistas, mas não se devem misturar os objetivos dos contatos com os meios de 

comunicação, ou seja, usar a força do anunciante para conseguir a mídia espontânea. 

Schiavoni (2007, p.48) escreveu um decálogo sobre o relacionamento com a imprensa e 

orienta: “não misturarás imprensa com publicidade. Na grande imprensa, nos veículos que 

realmente importam e formam opinião, não existe vínculo entre a aplicação de verba 

publicitária e a cobertura editorial”.  

 

6. Integração ou fragmentação da comunicação 
 

Sem privilegiar nenhuma área da Comunicação, o profissional desta deverá analisar a 

aplicação, na prática, dos conceitos da comunicação mercadológica integrada, 

especificamente, as ações de assessoria de imprensa e relações públicas integradas à 

propaganda de lançamento de produtos ou serviços dirigidos à mulher.  
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Kotler defende a integração entre as ferramentas de comunicação (2000, p.588-589): 

“a ampla gama de ferramentas de comunicação, mensagens e públicos torna obrigatório que 

as empresas se encaminhem para uma comunicação integrada de marketing”. Ogden (2002, 

p.9) tem o mesmo ponto de vista: “devem estar completamente integradas, de modo a 

comunicarem a mesma coisa para todos os interessados”. A integração entre as áreas é 

fundamental, assim como considerar os objetivos mercadológicos do plano. 

Pela importância da comunicação administrativa, da interna e da institucional, Kunsch 

(2003, p.150) amplia o termo comunicação integrada: “pressupõe uma junção da comunicação 

institucional, da comunicação mercadológica, da comunicação interna e da comunicação 

administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação organizacional”. A 

comunicação organizacional considera ainda todos os tipos de públicos, todas as formas de 

contato com os diferentes públicos. 

Neste contexto, Mafei (2005, p.41) acredita que a integração ainda não aconteceu por 

completo no Brasil, pela confusão quanto aos termos empregados na área de Comunicação. 

“Para alguns, o conjunto das três áreas (comunicação interna, institucional e mercadológica) 

dá origem ao conceito de comunicação organizacional. Para outros, a junção de tudo 

denomina-se relações públicas”. 

A pesquisa da ABA de 2002 identificou que 57% das empresas entrevistadas 

utilizavam o nome de comunicação corporativa ou institucional para identificar as suas áreas 

de comunicação. Também identificou que 33% das empresas utilizavam outros nomes da área 

de comunicação corporativa, tais como: 

- Relações Institucionais; 

- Assuntos Corporativos; 

- Marketing Corporativo; 

- Marketing & Comunicação. 

 

No Brasil, o pioneirismo, em 1964, em se manter um departamento de relações 

públicas para tratar da imagem dos seus clientes deve-se à Mccann. Até os dias de hoje, com 

os novos formatos das agências especializadas em comunicação empresarial, prevalece o 

esforço de integrar as ações para o benefício do cliente e do consumidor.  



 

 

54 
 
 
 
 
 

 
 

 

O termo comunicação integrada está cada vez mais presente no dia-a-dia das empresas 

e das agências de comunicação, mas, muitas vezes, essa integração fica só na teoria. Trevisan 

(2002, p.158), embora focando a comunicação mercadológica, concluiu em sua dissertação de 

mestrado que esta integração: “nunca acontecerá, pelas características intrínsecas deste 

sistema: a comunicação organizacional está dentro e a agência está fora da organização”.   

Ries (2003) destaca que as principais marcas da atualidade nasceram da publicidade, 

não da propaganda8. Ele faz uma análise detalhada da história das marcas modernas de maior 

sucesso e mostra que isso é verdade e que inúmeras marcas foram construídas praticamente 

sem propaganda. Assim, segundo o autor, seria possível elaborar planos de comunicação 

mercadológica sem integração das demais áreas da Comunicação. 

Com o aumento da competitividade entre os clientes, as agências de propaganda 

passam a oferecer novos serviços e as empresas buscam, cada vez mais, a melhoria da relação 

custo-benefício das ações de comunicação. O termo “propaganda de resultados” é substituído 

por comunicação de resultados e a comunicação integrada é vista como uma forma de 

otimização dos investimentos em comunicação, podendo contribuir para a mensuração dos 

resultados das ações de comunicação.  

Esta competitividade também gerou o crescimento de outras áreas da comunicação, 

segundo Rogério Lima, vice-presidente do Comitê de Indústria do POPAI Brasil 9. Para ele, a 

atuação mais intensa da indústria em relação à ativação de marcas e lançamento de produtos 

deverá ampliar, principalmente, as ações no ponto-de-venda. Os clientes contam com maior 

número de serviços oferecidos pelas agências de comunicação, como novas mídias, de 

patrocínio de eventos às ações de comunicação digital; ações de marketing direto e 

promocional no varejo, além de estudos sobre novos conceitos das embalagens e de 

comunicação no PDV10.  

                                                 
8 Devemos ressaltar que o conceito de relações públicas que o autor utiliza não é o mesmo da Associação 
Brasileira de Relações Públicas nem o da lei de 1967, que regulamenta a profissão no Brasil (também não é o 
utilizado pela Associação Americana de Relações Públicas). Al Ries considera RP toda e qualquer atividade de 
comunicação da marca ou produto com vários públicos-alvo. Mantivemos a expressão em respeito às idéias do 
autor. Nota de revisão técnica brasileira. 
9 Associação Brasileira do Merchandising no Ponto-de-Venda - POPAI BRASIL. 
10 PDV: Ponto-de-venda. 
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Segundo Yanaze (2007, p.330), “cabe ao profissional de comunicação não privilegiar 

nenhuma ferramenta em detrimento de outras e elaborar estratégias integradas, coerentes com 

uma orientação sistêmica, que propiciem sinergia entre as várias ações de comunicação”. 

Este esforço de integração entre as áreas de comunicação e a ampliação dos serviços 

das agências de comunicação para atender às novas exigências do mercado poderão levar a 

uma fragmentação da comunicação. No esforço de integrar as áreas de comunicação em um 

plano único e integrado de comunicação, o profissional de marketing deverá conhecer as áreas 

da Comunicação, considerando todas as especificidades de cada uma delas, e escolher qual a 

melhor opção para atingir determinado objetivo mercadológico.  

Considerando os esforços e os desafios de integração, além da tendência de mudança 

no processo de compra e o novo papel da mulher, testamos, no Capítulo IV, a nossa hipótese e 

analisamos as formas de contato com a mulher e a aplicação prática da comunicação 

mercadológica integrada nos lançamentos de produtos ou serviços dirigidos às mulheres.  
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CAPITULO IV 

A PRÁTICA DA COMUNICAÇÃO MERCADOLÓGICA NO 
SEGMENTO FEMININO 

  

Na análise das comunicações dos produtos: Desodorante Rexona, da Unilever, Linha 

de Cosméticos OX, do Grupo Bertin, e Vacina Gardasil, da Merck Sharp & Dohme, 

verificamos que a integração entre propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa 

nem sempre foi realizada, o que não significa ter privilegiado uma ou outra ferramenta da 

comunicação.  

1. OX Cosméticos – “Você faz a diferença” 
 

Fundada em 1995, a OX Cosméticos, empresa nacional da área cosmética, desenvolve 

produtos capilares e corporais que aliam tecnologia à matéria-prima natural. A empresa foi 

pioneira ao utilizar o tutano de boi em uma linha exclusiva de xampus, condicionadores e 

cremes de tratamento. Hoje, pertencente ao Grupo Bertin, a marca está presente em todo o 

Brasil, em mais de 11 mil pontos-de-venda e conta com um portfólio de 180 produtos, 

distribuídos em 16 linhas. Acompanhando a evolução do setor cosmético no país, a OX 

investe em seu crescimento, sendo a pesquisa uma das suas prioridades na busca de 

formulações eficazes no tratamento e cuidados diários com os cabelos e corpo, que atendam 

às necessidades de todos os públicos.  

Segundo o site da empresa, a OX se posiciona como uma marca contemporânea, que 

leva o melhor da natureza para os consumidores. Criada especialmente para mulheres e 

homens cosmopolitas, que não deixam de lado os cuidados com a beleza, mesmo com a 

correria do dia-a-dia, a empresa aposta em produtos formulados a partir de exóticas e 

exclusivas combinações de extratos vegetais.  

Em 2005, a OX tinha como objetivo promover e divulgar a marca e suas linhas de 

produtos nos ambientes – banheiros e lavabos – criadas por arquitetos da 19ª edição da Casa 

Cor® de São Paulo, assim como os banheiros públicos. A Casa Cor® de São Paulo é o 

principal evento de decoração do País, por apresentar as tendências de arquitetura e decoração 
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de interiores do Brasil. A mostra acontece anualmente em um imóvel totalmente decorado por 

um grupo de renomados arquitetos. Cada ambiente é decorado e assinado por um profissional. 

A Ketchum Estratégia, considerando os objetivos de comunicação iniciais de 

promover, divulgar a marca e suas linhas de produtos nos ambientes da Casa Cor®, elaborou 

o plano, envolvendo ações de relações públicas e assessoria de imprensa, integrando as duas 

ferramentas de comunicação mercadológica. Como parte do plano de relações públicas, a 

agência intermediou as negociações com a organização da Casa Cor® e viabilizou a ação no 

evento, coordenando as atividades que antecederam a ação, tais como recebimento kits de 

produtos ( foto1), montagem dos ambientes e coordenação da reposição de produtos durante 

os 47 dias de exposição. Neste contato com a organização também foi feito o levantamento de 

custos. 

 foto  1 – Kit de produtos Ox Cosméticos 

 

 
         Fonte : Ketchum Estratégia 

 

No período que antecedeu a exposição foi necessária uma ação de goodwill
1 com os 

arquitetos, por considerar que, no processo de consumo, os arquitetos são os formadores de 

opinião. O grupo de arquitetos responsáveis pela ambientação dos banheiros e lavabos do 

imóvel da Casa Cor® recebeu kits de produtos da marca OX e, na seqüência, foram feitos 

contatos com os profissionais para captar a necessidade e tipos de produtos para cada 

                                                 
1 Geração de boa vontade para com empresas e marcas através das ferramentas de comunicação mercadológica, 
neste caso a relações públicas. 
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ambiente. Como resultado, durante a mostra, os produtos da OX Cosméticos estavam nos 16 

toaletes e lavabos (fotos 1 e 2) espalhados pela Casa Cor®.    

 

Foto 2 - O lavabo da casa de campo, de Renata Foganholi 

 
Fonte: Casa Cor 2005 

Foto 3 - o banho do casal, de Paulo Gazola 

 
         Fonte: Casa Cor 2005 

O plano de assessoria de imprensa envolvia o envio de releases para divulgação 

nacional da ação da OX Cosméticos na Casa Cor® e envio de convites Casa Cor® para as 

editorias de beleza, criando a aproximação da mídia. O release, além de detalhes da ação na 

Casa Cor®, fornecia informações sobre a empresa e as características das linhas de produto. 

Nesta ação integrada de relações públicas e assessoria de imprensa, foi possível 

identificar que ações de relações públicas não ficam restritas ao ambiente interno da empresa, 

mas também são dirigidas ao público externo, nem tampouco nas relações com a imprensa, 

mas, inclusive, no relacionamento estratégico com os diferentes públicos.  
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A forma adotada para esta ação é a que Johnson e Learned (2005) chamam de 

abordagem Transparente. A Ketchum não explorou somente as características tecnológicas da 

matéria-prima natural da linha OX Cosméticos, como também restringiu os objetivos para não 

diluir a comunicação e focou em um grupo específico, um tipo de consumidora,  inserindo o 

produto nos lavabos, na rotina dos visitantes da Casa Cor® e nos momentos de relax do seu 

consumidor.   

Foi possível identificar que a Ketchum pôs em prática o que Johnson e Learned (2005, 

p.61-66) recomendam como uma das seis chaves de sucesso para uma abordagem 

Transparente: Concentrar no contexto do seu produto: projete a experiência do seu cliente em 

torno dos estágios de vida destas mulheres, apostando na visão periférica da mulher que 

Popcorn defende. Quando sua cliente pensar no seu produto, ou precisar dele, estará ao lado 

dela.  

Para promover e divulgar a marca e suas linhas de produtos, a OX não planejou 

nenhum tipo de propaganda dirigida aos demais participantes do processo de consumo: os 

iniciadores, os decisores, os usuários ou compradores. Foram priorizadas as ações dirigidas 

aos influenciadores. Nesta ação da OX Cosméticos, a integração foi apenas entre duas 

ferramentas de comunicação: relações públicas e assessoria de imprensa. As duas ferramentas 

não trabalharam a imagem do produto-herói, mas se concentraram nas pessoas, nas suas 

rotinas e nos benefícios do produto para a mulher. Com isso, contribuíram para fortalecer o 

posicionamento da marca, refletido no slogan da OX Cosméticos: “Você faz a diferença”.  

 

2. Rexona: do “Sempre cabe mais” ao “Não te abandona” 
 

Lançada no Brasil em 1969, Rexona, marca da Unilever, é líder do mercado brasileiro 

de desodorantes.  A marca tem consolidado e ampliado sua presença por meio de uma 

constante inovação em sua linha de produtos, formulações e embalagens. A marca monitora o 

perfil dos consumidores e pesquisa seu estilo de vida, sempre em busca de novidades.  Saber 

como os consumidores se comportam é informação necessária para o marketing e para a 

comunicação. 
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 Paula Cornagliotti, gerente da marca no Brasil, afirma no release do produto: "A 

empresa tem como estratégia adaptar os produtos às necessidades e características do 

consumidor". A empresa tem apostado em novas embalagens, por exemplo, a bisnaga de 

creme, que permite a aplicação sem o contato com as mãos. Quem tem pele morena, negra ou 

é mais sensível também encontra desodorantes específicos. Essas pesquisas também ajudam a 

descobrir exigências específicas de determinados grupos, o que facilita a segmentação dos 

produtos – e da comunicação. 

 A fórmula deste sucesso, responde Cornagliotti: "Ser pioneira em constantes 

lançamentos, acompanhar as tendências do mercado e transmitir conceitos ligados à vida 

moderna". Em 1996, por exemplo, todas as linhas da Rexona no mercado foram substituídas 

pelos produtos com proposta de "24 horas de proteção intensiva".  

Em 2005, foram três lançamentos: Rexona Sensitive, Rexona Sensitive Men e Rexona 

Teens. Todo esse esforço se reflete em percentuais de mercado. Em 1996, a marca era 

responsável por 8% do total, subiu para 22,9% em 2000 e alcançou 38,3% em julho de 2006. 

Para a gerente de marketing de Rexona e Axe, Roberta Sant'Anna, o sucesso é reflexo do 

investimento em tecnologia.  

Em 2006, foram lançados produtos da fórmula ActiveReserve para os desodorantes 

femininos e da BodyActive, para masculinos, que entram em ação conforme a temperatura do 

corpo. "A marca traz a subsegmentação para o mercado, como a linha de produtos para 

homens, como o Rexona Men e V8, as variantes de Active Reserve para mulheres, a linha 

Teens para adolescentes e o Rexona Compact, com foco no público de baixa renda, pois 

custa, no máximo, R$ 2 no ponto-de-venda", afirma Sant'Anna no release do produto. 

Nesta subsegmentação está o Rexona Crystal, lançado com posicionamento "Proteção 

invisível para você e sua roupa". O Rexona Crystal tem como função principal não manchar 

de branco as roupas, necessidade identificada por meio de uma pesquisa, realizada pela 

Unilever, que apontava que 25% das mulheres entrevistadas ficavam incomodadas com as 

marcas deixadas na roupa. Apontamos aqui uma chave de sucesso sugerida por Johnson e 

Learned (2005): no lugar de receber feedback de clientes, a Unilever envolveu as mulheres no 

processo de desenvolvimento do produto: as mulheres fizeram parte do processo de 

desenvolvimento do produto, foram ouvidas.  



 

 

61 
 
 
 
 
 

 
 

 

No final de 2006, foram lançadas duas embalagens do Rexona Crystal em aerossol, 

com edições limitadas, desenhadas pelos estilistas Glória Coelho e Reinaldo Lourenço. As 

embalagens eram os diferenciais da edição especial. Inspirados na moda, os rótulos de Rexona 

Crystal ganharam duas versões: uma com estampas pretas, cor predominante nos trabalhos 

desenvolvidos por Glória Coelho, e outra com a figura de uma mulher em um sofisticado 

vestido vinho, cor característica de Reinaldo Lourenço. "Escolhemos Glória Coelho e 

Reinaldo Lourenço como parceiros porque eles entendem de moda como ninguém e sabem a 

importância do uso de produtos que oferecem cuidados especiais para a conservação das 

roupas", explica Roberta Sant`Anna, gerente de marketing de Rexona.  

Rexona sempre inovou. Em suas propagandas, nunca retratou a mulher como rainha 

do lar. Garboggini (2003, p.148) destaca: “Poucos anunciantes ousavam variar os apelos e 

representações femininas, a publicidade do desodorante Rexona mostrava uma mulher que 

entrava em um elevador lotado. Nesse anúncio, havia o apelo: Sempre cabe mais um quando 

se usa Rexona” (p. 148). Rexona abandonou há tempos o tema "Sempre cabe mais um" e o 

substituiu por "Não te abandona". Além disso, atualizou a sua comunicação para atingir as 

gerações X , Y e as Mulheres Bommers. A gerente de marketing de Rexona e Axe, Roberta 

Sant'Anna, explica que o slogan traduz o conceito da marca: quem usa sempre está protegido. 

Rexona é, há mais de 10 anos, a primeira marca de desodorantes que vem à cabeça do 

consumidor brasileiro, de acordo com a pesquisa Top of Mind2, do Instituto Datafolha. Desde 

1992, quando a categoria entrou na pesquisa, a Rexona, da Unilever, tem ocupado o topo da 

lembrança dos entrevistados, com índices entre 8%, em 1992, e 30%, em 2004. Em 2006, a 

Rexona atingiu seu maior índice no prêmio e, pela 16ª vez, o primeiro lugar em desodorantes, 

com 35% das citações: a marca cresceu quatro pontos em relação a 2005.  

                                                 
2 Anualmente, o jornal Folha de S. Paulo publica uma pesquisa que aponta quais são as marcas mais lembradas 
pela população brasileira. 
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2.1 Rexona Crystal – “Não te abandona” 
 

O plano de comunicação para o lançamento do Rexona Crystal teve como objetivo 

apresentar a nova linha feminina de desodorantes anti-transpirantes, formada por aerossol e 

roll-on, e destacar que o produto minimiza os resíduos brancos, característicos dos anti-

transpirantes, deixados na pele e na roupa após a aplicação, além de oferecer proteção 

intensiva durante 24 horas.  

     Figura 1: Anúncios  Lançamento Rexona Crystal 

       
          Fonte: site Prêmio Abril de Publicidade 

 
No lançamento do Rexona Crystal foi possível identificar, na prática, a aplicação dos 

conceitos da comunicação mercadológica integrada, especificamente, as ações de assessoria 

de imprensa e relações públicas integradas à propaganda de lançamento de produtos ou 

serviços dirigidos à mulher. Através de ações integradas de propaganda, relações públicas e 

assessoria de imprensa foi possível oferecer a informação mais completa possível para esta 

mulher sobre a nova linha de produto. 

Como ação de propaganda para o lançamento, foram produzidos anúncios em revistas, 

mídia exterior, internet. A propaganda para televisão estreou no início de outubro de 2006 e 

foi veiculada em rede nacional (TV aberta e a cabo). Com uma abordagem Transparente, 

buscou similaridade com a vida desta mulher, mostrando um dia na vida de uma mulher 

multitarefada que, com a proteção do desodorante Rexona, consegue enfrentar os momentos 

mais intensos do dia-a-dia, como cuidar dos filhos, enfrentar o trânsito da cidade, trabalhar o 

dia todo, arrumar tempo para as compras e para a academia.  
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A agência de publicidade BorghiErh/Lowe utilizou a estratégia de convergência das 

mídias (cross media), impressa e eletrônica, para criar interatividade entre as leitoras. Na 

mídia impressa utilizou o formato publieditorial3, com editoriais de moda sobre a tendência da 

cor preta e seguiu as linhas editoriais de moda de cada uma das revistas: Cláudia, Elle, 

Manequim e Contigo!. Para estimular a interatividade, os publieditoriais convidavam a leitora 

a visitar os respectivos sites das revistas e saber mais sobre moda.   

Os publieditoriais, além do editorial sobre moda, tinham anúncios seqüenciais de 

página dupla (ou um terço de página) explorando o posicionamento do desodorante e 

diferenciando-o: minimiza os resíduos brancos, característicos dos anti-transpirantes.  

 

Figura 2: Publieditoriais Rexona Crystal 

 
Fonte: site Prêmio Abril de Publicidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Anúncios feitos em forma de matérias editoriais. 
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Figura 3: Publieditoriais Rexona Crystal 

 
                                                                                      Fonte: site Prêmio Abril de Publicidade  

 

Esta estratégia de mídia envolve o relacionamento das áreas editoriais e comerciais, o 

que provoca discussões sobre os limites da publicidade na linha editorial do veículo. O 

formato publieditorial respeita, de uma forma transparente para a leitora, os limites entre 

publicidade e notícias. Segundo os princípios comerciais da Editora Abril: 

Toda publicidade deve ser claramente distinguida como tal, 

evitando-se uma eventual possibilidade de confusão com o 

conteúdo ou forma editorial da revista. Para tanto, o anúncio 

deve identificar o anunciante responsável pelas informações 

nele contidas. O layout, as cores e a tipologia das páginas de 

publicidade devem ser claramente diferentes do layout e da 

tipologia normalmente utilizados na parte editorial da revista.  

Caso a publicidade tenha uma semelhança editorial e, segundo 

critério da Abril, puder gerar dúvidas ao leitor, ela deverá trazer 

no topo da página, centralizada, a inscrição PUBLICIDADE ou 

INFORME PUBLICITÁRIO (Site Abril). 

A ação da Rexona Crystal, adequando conteúdo do anúncio ao perfil das leitoras das 

revistas Cláudia, Elle, Manequim e Contigo! , é pertinente, porque não deixou de prestar um 

serviço sobre moda para as leitoras e o cross media é uma forma de se aproximar dessas 

mulheres. 
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Para que a convergência das mídias e o publieditorial acontecessem, todas as partes 

(clientes, agência e veículos) tiveram que se reunir e discutir os detalhes do projeto. O 

publieditorial do “Rexona Crystal, Proteção Invisível” ganhou o Prêmio Abril de Publicidade 

- Grand Prix de Mídia 2007. Também foram planejadas ações de promoção e merchandising, 

efetivadas no ponto-de-venda. 

A mulher necessita de uma comunicação ampla. No processo de decisão ela exige 

mais informação e a ferramenta de comunicação mercadológica mais eficiente para ampliar a 

informação de um produto ou serviço é a assessoria de imprensa. Segundo Kopplin (2001, 

p.38), a assessoria de imprensa também desenvolve projetos editoriais e gráficos e identifica a 

linguagem e a apresentação visual adequadas para cada tipo de público. Assim, o Rexona não 

usou a assessoria de imprensa apenas para envio de releases sobre a linha Rexona, mas 

também para criar um canal direto de comunicação com seus públicos prioritários, um blog. 

No site, além de apresentar toda a linha Rexona, o visitante tem acesso ao Blog Rexona, com 

assuntos do dia-a-dia, como cultura, tecnologia, meio ambiente, gastronomia. O Blog Rexona 

não foi rotulado como totalmente dirigido à mulher. Trata-se de uma abordagem 

Transparente. Para criar a sinergia entre os meios, nos publieditoriais, além dos sites das 

próprias revistas, era divulgado o próprio site do produto.  

A edição limitada do Rexona Crystal, com as assinaturas de Glória Coelho e Reinaldo 

Lourenço, foi lançada justamente à época do São Paulo Fashion Week
4
 2007, com uma 

exposição realizada em parceria firmada com os estilistas Ronaldo Lourenço e Glória Coelho. 

O lançamento da edição especial do Rexona Crystal é a integração de relações públicas à 

promoção de produtos e contribuindo para a construção da imagem junto a um dos 

participantes do processo de consumo: o influenciador.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 Evento de moda realizado em São Paulo duas vezes por ano, uma em janeiro, apresentando coleções de 
inverno e outra em julho, com coleções de verão. O evento reúne estilistas, modelos, anunciantes, tecelagens, 
jornalistas.  
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Figura 4: Desfile dos estilistas no evento de  Lançamento Rexona Crystal Edição Limitada 

 

 

Além de apoiar os lançamentos de produtos, a função de relações públicas envolveu 

outras ações na estratégia de divulgação da marca Rexona: o patrocínio e o investimento 

social. Outra função da relações públicas é validar os programas de responsabilidade social a 

partir da missão, da visão e dos valores da empresa e direcionar todos da empresa para um 

mesmo caminho, para contribuir com a construção da imagem social da organização. O 

Rexona é uma marca da Unilever, assim, respectivamente, segundo o site da empresa, temos: 

-  Missão: “A missão da Unilever é levar vitalidade para o dia-a-dia. 

Atendemos as necessidades diárias de nutrição, higiene e cuidados pessoais 

com marcas que ajudam as pessoas a se sentirem bem, bonitas e 

aproveitarem mais a vida”. 

- Visão: A Unilever Brasil será reconhecida como uma das empresas mais 

admiradas tanto no Brasil como dentro da corporação Unilever. Em nossa 

interação com o mercado e a comunidade local, buscaremos a excelência em 

tudo o que fizermos. Atingiremos nossas metas de negócios por meio da 

implementação excepcional, no Brasil, das estratégias e políticas 

corporativas definidas pela Unilever América Latina”. 

- Valores: Como uma empresa multinacional multi-local, almejamos 

contribuir com a solução de questões ambientais e sociais globais através de 

ações e parcerias com governos e organizações locais. 

A partir da missão, visão e dos valores da Unilever, os investimentos da marca Rexona 

na área social fizeram parte dos projetos sociais do Instituto Unilever, o qual tem a seguinte 

missão: “O Instituto Unilever tem a missão de levar vitalidade aos nossos parceiros, à 
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comunidade e ao meio ambiente, ajudando a melhorar o mundo através da ética, dignidade, 

respeito, saúde e prazer em viver bem”. A partir destes princípios, há quase dez anos, com a 

marca de alimentos AdeS, foi implantado o Centro Rexona-AdeS, uma parceria da Unilever 

com os Institutos Esporte & Educação (IEE) e Compartilhar (IC), dos atletas Ana Moser e 

Bernardinho, respectivamente.  

 

Foto 4 e 5  : Instituto Esporte & Educação (IEE) e Compartilhar (IC) 

     

                  Fonte: site Rexona-Ades 

 

O Centro Rexona-AdeS, com um site próprio, tem o objetivo de disseminar e fomentar 

valores de cidadania, bem-estar e vitalidade por meio do esporte e atividades educativas para 

crianças e adolescentes de comunidades de baixa renda. Segundo o site, desde 1997, o 

programa Rexona-AdeS, já atendeu mais de 18 mil crianças, além de outras 28 mil em 

clínicas itinerantes,  usando o vôlei como ferramenta de integração social em 29 centros 

esportivos espalhados pelos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.  

Foto 6 e 7 : Instituto Esporte & Educação (IEE) e Compartilhar (IC) 

        

               Fonte: site Rexona-Ades 

 

 



 

 

68 
 
 
 
 
 

 
 

 

Em paralelo, há o patrocínio a um time de vôlei feminino, que é o atual campeão da 

SuperLiga Feminina 2006/2007 e tornou-se o 1º tetracampeão nacional nessa categoria. 

 

       Fotos 8 e 9  : Equipe de Vôlei Rexona- Ades 

     

                                                                     Fonte: site Rexona-Ades 

 

As ações de comunicação mercadológica do Rexona evidenciaram como a análise do 

macro ambiente sociocultural contribuiu na distinção do público-alvo, acompanhando e 

compreendendo as mudanças de uma cultura, e quanto facilitou na definição da linha criativa 

da comunicação e na cobertura, seleção e convergência dos meios de comunicação dirigidos à 

mulher. A integração das três ferramentas teve uma abordagem Transparente. O 

desenvolvimento do Rexona foi além de pesquisas de desenvolvimento e incorporou estilos 

de vida da mulher e suas experiências; considerou o poder de compra no planejamento de 

comunicação para o lançamento do Rexona Crystal. 

3. Gardasil: a experiência prática da comunicação integrada na Merck 
Sharp & Dohme 
 

Presente no Brasil desde 1952, a Merck Sharp & Dohme do Brasil é subsidiária da 

Merck & Co. Inc., corporação multinacional voltada à pesquisa, ao desenvolvimento e à 

comercialização de produtos farmacêuticos que visam salvar e melhorar a vida de pacientes 

em todo o mundo. Atualmente, a Merck & Co. Inc. comercializa dezenas de produtos de mais 

de 20 classes terapêuticas – incluindo vacinas para a prevenção de doenças como a hepatite A 

e o HPV (câncer de colo de útero) – em mais de 200 países. A Merck & Co. Inc. tem sua sede 

em New Jersey, EUA, e sua filial brasileira encontra-se instalada na cidade de São Paulo 
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(escritório administrativo) e no distrito de Sousas, em Campinas, interior de São Paulo, onde 

está sua fábrica.  

A partir de análises macro ambientais das duas últimas décadas, a história da  Merck 

Sharp & Dohme no Brasil pode ser dividida em dois períodos distintos. O primeiro período, 

de forte crescimento, tem início na década de 90. Com a desregulamentação da economia e a 

implementação do Plano Real, o crescimento da Merck Sharp & Dohme Brasil se tornou 

ainda mais evidente. Em 1998, a empresa praticamente dobra de tamanho e lança seis novos 

produtos no mesmo ano. O segundo período tem seu marco em 1999. A partir desse ano, 

alterações nos macro e micro ambientes (como a volta da regulamentação do mercado 

farmacêutico) provocaram mudanças no mercado brasileiro, principalmente para as empresas 

voltadas para pesquisa e desenvolvimento de medicamentos inovadores. Após essas mudanças 

nos macro e micro ambientes, um dos efeitos da nova realidade foi a redução de postos de 

trabalho na empresa, situação até então inédita nos últimos 15 anos de presença no Brasil.  

Este segundo período marca um novo momento, em que falar abertamente ganha 

espaço e há um trabalho conjunto para melhoria do clima organizacional. A partir de um 

plano estratégico organizacional, os funcionários têm a oportunidade de se manifestar 

formalmente para dar sugestões de como a empresa estaria mais preparada para operar no 

futuro. Tais sugestões envolvem desde ações simples e pontuais até a análise da estrutura das 

forças de trabalho. A comunicação interna da Merck Sharp & Dohme, realizada de forma 

estratégica, teve um papel relevante nesse processo de adaptação no segundo período da 

empresa. Para Kunsch, “a comunicação interna reside sobretudo nas possibilidades que ela 

oferece de estímulo ao diálogo e à troca de informações entre a gestão executiva e a base 

operacional, na busca da qualidade total dos produtos ou serviços e do cumprimento da 

missão de qualquer organização” (2004, p.160).  

Assim, surgiu a demanda por uma área específica de Comunicação, que, desde então, 

se responsabiliza pela forma e pelos processos de comunicação, compreendendo os públicos 

interno e externo. Com a consolidação da área de Comunicação, outras iniciativas foram 

criadas, como o comitê de comunicação com representantes multidivisionais e 

multidepartamentais, conversa com o presidente, com os diretores e lideranças de maneira 

geral e o aprimoramento dos veículos internos de comunicação e das estratégias de 

relacionamento com a imprensa e outros públicos estratégicos. 
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A área de Comunicação na Merck Sharp & Dohme é responsável por quatro áreas 

específicas: relações governamentais, reputação corporativa e responsabilidade social, 

comunicação interna e de suporte ao marketing de produto.  

3.1  O planejamento da comunicação presente no ciclo de vida do produto 
 

Em junho de 2006, foi aprovada, nos Estados Unidos, a Vacina Gardasil. Trata-se da 

primeira vacina contra o papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. O vírus, 

transmitido sexualmente, é responsável por mais de 99% dos casos de câncer de colo de útero 

– o segundo tipo de tumor mais freqüente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de 

mama. No Brasil, onde ocorrem 20 mil novos casos a cada ano, a vacina pode trazer a 

primeira geração de mulheres livres do câncer de colo de útero.  

Gardasil foi recomendada para a imunização de crianças e adolescentes do sexo 

feminino entre nove e 15 anos de idade e de mulheres jovens de 16 a 26 anos, para a 

prevenção de câncer de colo do útero, pré-cânceres cervicais, vulvares e vaginais e verrugas 

genitais. A vacina protege contra quatro subtipos do vírus, os mais comuns na população. Eles 

são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero e 90% dos casos de 

verrugas genitais.  

No início do estágio de lançamento do produto, a comunicação já estava presente. 

Sobre o envolvimento da área da Comunicação, Viviane Mansi, gerente de Assuntos 

Corporativos, afirma5 que “a área de Comunicação, assim como outras áreas-chave que têm 

impacto no posicionamento bem-sucedido de uma nova droga no mercado, foi envolvida 

desde o pré-lançamento da vacina, procedimento que ocorre com todos os produtos da 

empresa. Esta é a forma como a Merck Sharp & Dohme assegura o alinhamento entre os 

objetivos mercadológicos e institucionais”.  A empresa começou a se preparar para o 

lançamento da Vacina Gardasil em 2005. O plano de comunicação integrada para a Gardasil 

estabeleceu os seguintes objetivos de comunicação: 

- Lançar a vacina contra o HPV e o câncer de colo de útero, consolidando 

interna e externamente o conhecimento sobre a doença e os benefícios da 

vacina;  

                                                 
5 Em entrevista ao autor (via e.mails) no período de 15/01 a 20/01/2008. 
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- Promover prioritariamente a educação em saúde por meio de atividades e 

informação sobre a importância do combate ao HPV e ao câncer do colo de 

útero, reforçando o compromisso da empresa com a inovação, pesquisa e a 

importância deste produto para a saúde da mulher. 

 

O plano de comunicação também tinha como objetivos específicos: 

- Promover a sinergia entre as ferramentas de comunicação da campanha e do 

produto, valores corporativos – em especial a ética – respeito à legislação, 

compromisso com a vida humana e com o desenvolvimento sustentável 

(social, ambiental e econômico);  

- Contribuir diretamente com os resultados da Merck Sharp & Dohme no 

Brasil.  

 

Mansi reforça a importância do alinhamento dos objetivos da comunicação aos 

objetivos mercadológicos: “os valores da empresa são claros a respeito do nosso compromisso 

com a vida humana, com ética e integridade, com elevados níveis de excelência científica e 

esperamos lucros, mas desde que resultem do trabalho que atenda às necessidades dos clientes 

e beneficie a humanidade. É nosso papel, portanto, traduzir essas mensagens de forma 

concreta com nossos produtos para fortalecer a reputação da empresa. Gardasil é uma 

revolução no tratamento do câncer de colo de útero e reforça nossa missão e nossos valores”. 

  

3.2 Pré-lançamento da Vacina Gardasil 

a) A importância do público interno 

 

O plano de comunicação para Gardasil considerou e envolveu a comunidade interna, 

participante no processo desde a aprovação do produto até o lançamento.  Para isso, foi 

formada uma equipe, composta por profissionais de diversas áreas, que começou a identificar 

oportunidades para o produto. Além das áreas de Comunicação e de Marketing, nessa fase de 

pré-lançamento do produto, participaram os funcionários da fábrica, dos departamentos 

jurídico, de vendas, finanças e treinamento.  Segundo Torquato, a missão básica da 
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comunicação interna é “contribuir para o desenvolvimento e a manutenção de um clima 

positivo, propício ao cumprimento das metas estratégicas da organização e ao crescimento 

continuado de suas atividades e serviços e à expansão de suas linhas de produtos” (2004, 

p.54).  

A ação de comunicação com o público interno passou a utilizar todas as ferramentas 

internas disponíveis para promover educação e saúde e disponibilizar, para os funcionários, a 

mesma informação de qualidade que é repassada ao público externo. Na fase de pré-

lançamento, o público interno passou a receber mensagens sobre a doença, os esforços da 

empresa durante a pesquisa de uma droga importante, os resultados relevantes de estudos 

clínicos e até a definição do nome do produto. E, por meio de diversas ferramentas de 

comunicação interna, o público interno foi convidado a comemorar o registro aprovado da 

vacina pela Anvisa.  

b) Demais participantes do processo de consumo: público externo 

 

Após registro aprovado pela Anvisa da Vacina Gardasil foram desenvolvidas ações 

informativas para os iniciadores, os usuários influenciadores e os decisores de Gardasil, para 

fortalecer a reputação e a marca junto aos participantes do processo de consumo. 

Em agosto de 2006, um newsletter
6 foi encaminhado a médicos, relembrando o 

assunto referente ao HPV e à vacina recém-criada pela Merck Sharp & Dohme. Também 

informava que diversas outras abordagens sobre a doença e a vacina seriam realizadas e que, 

assim, juntos – Merck Sharp & Dohme e médicos – poderiam sanar as dúvidas de seus 

pacientes. A primeira edição trouxe uma entrevista exclusiva com a dra. Luisa Lina Villa 

sobre o HPV e o câncer de colo do útero. Além de diretora do Instituto Ludwig de Pesquisa 

sobre o Câncer, filial de São Paulo, a doutora Luisa é uma das maiores especialistas sobre o 

assunto no país, há 22 anos envolvida em pesquisas sobre as patologias associadas ao HPV. 

No total, foram elaborados seis newsletters (enviados por e-mail e impressos) para médicos e 

outros três para pacientes (enviados exclusivamente por internet), antes do lançamento da 

vacina no Brasil, entre agosto e outubro. Os newsletters eletrônicos foram enviados a cerca de 

40 mil médicos e 15 mil pacientes em todo o Brasil.  

                                                 
6 Boletim informativo interno de empresa com notícias e informações sobre a mesma. 
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Figura 5  – Newsletter médicos 

 
fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

 

Em fevereiro de 2007, o CDC (Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos 

EUA) finaliza as recomendações da vacina para a imunização de mulheres de nove a 26 anos 

e a Merck Sharp & Dohme divulga novos estudos sobre sua eficácia.   

Com o objetivo de auxiliar os médicos a prestarem serviço de esclarecimento à 

população para a prevenção do câncer de colo de útero, foram realizados treinamentos de 

porta-voz com oito médicos, de diferentes regiões do Brasil, com a participação do jornalista 

Heródoto Barbeiro.  

Para reforçar a marca institucional, associando o nome Merck Sharp & Dohme à 

inovação, esta etapa foi dirigida aos profissionais da saúde, entre outros formadores de 

opinião, para darem suporte à implementação dessa ampla recomendação de aplicação de 

vacina para o maior número possível de mulheres, com a maior rapidez possível.  
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Figura 6  – Capa Newsletter 

 
fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

3.3 Lançamento da Vacina Gardasil para o público interno 
 

Em março de 2007, foi lançada, nacionalmente, a campanha “Conte pralguém” 

adaptada à cultura local, tanto em relação ao conteúdo e às mensagens quanto às estratégias 

de implantação.  

Como aconteceu na fase de pré-lançamento, esta também envolveu o público interno 

para gerar comprometimento em relação aos objetivos institucionais e mercadológicos, bem 

como aos resultados de negócio. Os funcionários da Merck Sharp & Dohme tiveram papel 

fundamental na campanha, já que acompanharam todo o processo de chegada da vacina ao 

Brasil e, portanto, estavam mais do que habilitados para falar, ou contar, sobre a contribuição 

desta à medicina e à qualidade de vida das pessoas. Assim, o tema “Conte pralguém” foi 

explorado internamente: “A Cris contou para a Dani, que contou para o Pedro, que contou 
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para mim, que contei para uns dez amigos! Todos os funcionários contaram com cartões 

disponíveis em pontos estratégicos do escritório e da fábrica para distribuírem às pessoas 

conhecidas, além de acompanharem de perto todas as atualizações do site e do blog “Conte 

pralguém”. 

 

Figura 7 – Adaptação da Campanha Mundial     Figura 8 - Versão Inglesa da campanha 

 
 

 

 

 

fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

 

Com o propósito de falar da saúde feminina para seus funcionários e funcionárias, a 

empresa utilizou o dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher. Nesse dia foi exibido um 

vídeo no auditório do escritório em São Paulo e no restaurante da fábrica em Sousas sobre 

HPV e Gardasil. Para Kunsch, “[com] o uso do vídeo, você consegue estar presente em 

diversos locais simultaneamente, evitando privilegiar uma ou outra unidade e passando a 

mesma mensagem em cada uma” (2002, p. 187).  No vídeo, três atores interpretavam 

depoimentos de uma paciente, de um pai de paciente vítima de câncer e uma psicóloga que 

presta apoio no hospital para mulheres com câncer. Também foi apresentado um videoclipe 

sobre a doença, no qual mães e filhas falaram sobre a importância da prevenção e 

apresentaram a campanha de conscientização “Conte pralguém”, finalizando com imagens e 

frases de mulheres marcantes na história do mundo.  

  

 a) Campanha nacional de vacinação 

 

Na campanha nacional de vacinação, iniciada em 10 de março, foram enviados 

convites impressos nominais para funcionárias, filhas e esposas de funcionários da Merck 

Sharp & Dohme. O envolvimento dos familiares poderá contribuir na valorização e atenção 
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deste público interno e, segundo Kunsch, este envolvimento da família é um fator estratégico 

na comunicação interna:  

A família dos empregados é uma extensão do público interno. 

Núcleo de pessoas que vivem diretamente do fruto do trabalho 

do seu membro, a família também deve ser considerada como 

aliada estratégica, uma vez que alimenta naturais expectativas 

de progresso da empresa e motivação natural do 

desenvolvimento profissional de quem trabalha nela (2002, p. 

86). 

Figura 9 – Convite Campanha de Vacinação 

 
                                      fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

Além de comunicados internos a todos os responsáveis pela disseminação dos detalhes 

da campanha, para fortalecer a realização da campanha de vacinação, foram utilizados todos 

os meios de comunicação interna, incluindo o e-mail e a intranet. Para Michael D. Hutt e 

Thomas W Speh: 

A intranet permite que diferentes departamentos e pessoas em 

uma empresa compartilhem banco de dados se comuniquem 

uma com as outras, divulguem boletins, vejam informações 

internas, sejam treinadas em vários aspectos do negócio da 

empresa e compartilhem todo o tipo de sistema que a empresa 

utiliza para gerenciar seus negócios (HUTT; SPEH, 2002, p. 

117).  
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Foram desenvolvidos textos para os informativos na intranet e para a área “novidades 

na web” do site da empresa e utilizados os murais para reforçar a comunicação feita por e-

mail. Para todos os envolvidos na campanha foram elaborados questions&answers
7, incluindo 

o envio de torpedos para os celulares da força-de-vendas. 

Figura 10 – site – “novidades na web” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                     fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

 Para as instalações da fábrica e dos escritórios foram criadas peças de comunicação 

para fortalecer e explorar o tema central da comunicação: a Campanha “Conte pralguém”. As 

instalações foram ambientadas com banners
8 com fotos de filhos e pais na entrada do prédio, 

adesivos de PVC nas portas da recepção da fábrica e na porta do elevador do escritório de São 

Paulo, adesivos com balõezinhos, reprodução das personagens da campanha em tamanho 

natural nos banheiros/vestiários e lâminas informativas para as bandejas do restaurante dos 

funcionários.  

             

 

 

 

 

                                                 
7 Relatório com possíveis perguntas e respostas sobre determinado assunto para alinhamento do discurso de um 
grupo. 
8 Peça impressa em material rígido ou flexível terminada em formato arredondado ou em "V", para ser fixada 
verticalmente. 
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Figura 11 – faixa entrada da fábrica Campinas - SP 

 
fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

 

 

               Figuras 12 e 13  - ambientação escritórios 

                     
                              fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

 

Após a vacinação, as funcionárias receberam o kit “Conte pralguém” com bolsinha, 

balinhas com logo “Conte pralguém”, carteira de vacinação com carimbo, adesivo e cartão 

postal.  A comunicação interna participativa é defendida por Kunsch.  

Uma comunicação interna participativa, por meio de todo 

instrumental disponível (murais, caixas de sugestões, boletins, 

terminais de computador, intranet, rádio, teatro, etc.), envolverá 

o empregado nos assuntos da organização e nos fatos que estão 

ocorrendo no país e no mundo. Com um olhar para dentro e 

outro para fora, ele acompanhará de forma consciente a 

dinâmica da história. E será considerado não um mero número 

de cartão eletrônico que registra suas entradas e saídas, mas 
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alguém que exerce suas funções em parceria com a organização 

e em sintonia com a realidade social vigente (2004. p.159). 

     Figuras 14 e 15   - cartões  postais campanha de vacinação  

 

 

 

 

 

 

                                  fonte: Merck Sharp & Dohme do Brasil 

3.4 Lançamento da Vacina Gardasil para o público externo 
 

No Dia Internacional da Mulher, a empresa realizou, no MuBE (Museu Brasileiro da 

Escultura), em São Paulo, o evento de lançamento da Campanha “Conte Pralguém”. O evento 

foi dirigido aos principais veículos de mídia, pesquisadores, executivos e personalidades com 

alguma relação com a causa. No evento, foi realizada uma encenação teatral sobre o HPV e, 

para ressaltar o compromisso da empresa com a prática dos valores corporativos, em especial 

com vida humana, alguns integrantes do grupo de especialistas brasileiros atuaram como 

porta-vozes da Campanha “Conte pralguém”, apoiados pela Merck Sharp & Dohme.  

Para criar oportunidades de geração de mídia espontânea e disseminar o conhecimento 

sobre o produto, neste dia também foi realizada uma coletiva de imprensa em São Paulo, com 

a participação de jornalistas de outros estados. Na coletiva, foram entregues press-kits da 

empresa, brindes e um CD interativo sobre câncer do colo útero e a Vacina Gardasil. Como 

parte do lançamento, foi anunciada a campanha nacional de vacinação, a partir de 10 de 

março, com ação inicial junto às funcionárias Merck Sharp & Dohme e dependentes. 
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4. Na prática, a comunicação integrada para produtos dirigidos às 
mulheres 

Nos três casos acima, foi possível constatar o quanto é importante o conhecimento das 

especificidades de cada uma das ferramentas de comunicação mercadológica para definir qual 

(ou quais) a melhor opção para atingir determinado objetivo mercadológico.  

Identificamos a integração, na prática, das ferramentas de relações públicas e 

assessoria de imprensa para a linha de cosméticos OX. A marca do grupo Bertin não havia 

feito nenhuma propaganda para suas linhas de cosméticos e decidiu, estrategicamente, 

integrar assessoria de imprensa e relações públicas para uma ação focada em um evento de 

credibilidade e nos participantes do processo de consumo.  

A comunicação integrada foi aplicada na prática, considerando o objetivo de 

comunicação e definindo quais ferramentas de comunicação seriam mais eficientes. A 

propaganda não estava presente na comunicação da linha de cosméticos OX, mas, com a 

assessoria de imprensa, foi possível, através da mídia espontânea, disseminar o conhecimento 

sobre o produto e ampliar a comunicação positiva da linha OX nos meios de comunicação, 

neste caso, com a editoria de beleza dos veículos de comunicação dirigidos às mulheres. Isso 

contribuiu para a criação das expectativas em relação ao produto, enquanto as ações de 

relações públicas estabeleceram a identificação da empresa com seus diferentes públicos para 

promover e divulgar a marca e suas linhas de produtos nos ambientes da Casa Cor®. 

Com o lançamento do Rexona Crystal, foi possível entender como as ações de 

assessoria de imprensa e relações públicas podem se integrar à propaganda. A propaganda do 

Rexona Crystal utilizou o publieditorial, um novo formato, com a linguagem persuasiva e 

informativa para motivar a mulher a comprar o produto, o que contribuiu no processo de 

venda.  

A assessoria de imprensa não se restringiu à divulgação dos fatos relacionados aos 

benefícios do produto: criou um blog, um canal de comunicação com os diferentes públicos e 

integrou as ações de relações públicas para ampliar a visibilidade dos programas de 

responsabilidade social para o fortalecimento da imagem da empresa. As ações de relações 

públicas não só deram apoio ao lançamento do produto, estabelecendo novos relacionamentos 

com o produto e com a marca, como também, exploraram a missão, a visão e os valores da 
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Unilever, contribuindo para a imagem da instituição através das ações sociais do Centro 

Rexona-AdeS. 

No caso da Vacina Gardasil, o segmento de remédios tem um fator regulamentador do 

macro ambiente legal: a legislação brasileira permite que somente os medicamentos de venda 

livre (chamados OTC´s9) sejam anunciados nos meios de comunicação, o que não ocorre com 

os controlados, cujas embalagens possuem tarjas vermelha e preta (Lei 9294/96). Portanto, a 

propaganda de massa não era possível incluir. Como um produto novo e que necessita de mais 

informações, as ferramentas mais eficientes para atingir os objetivos do plano são as ações de 

relações públicas e assessoria de imprensa, devidamente integradas, explorando as suas 

especificidades. O Gardasil é um produto totalmente dirigido às mulheres. É possível e 

necessário comunicar visivelmente tal fato, o que levaria a uma abordagem Visível. Para 

proporcionar a experiência de marca, a assessoria de imprensa e a relações públicas levaram 

em consideração tal exclusividade – as reais características e seus benefícios de uma forma 

Visível e sem estereótipos. Definiram um plano com estratégias e táticas aos veículos 

dirigidos a diferentes gerações de mulheres e aos formadores de opinião. 

Na comunicação da Vacina Gardasil, não tivemos somente a integração das duas 

ferramentas mercadológicas, mas, também, o alinhamento da comunicação interna, 

institucional e mercadológica, ou seja, a integração do composto da comunicação 

organizacional, considerando todos os tipos de públicos e todas as formas de contato com 

estes diferentes públicos. O que demonstra a visão integradora dos profissionais de 

comunicação envolvidos no processo. 

                                                 
9 OTC (Over The Counter) expressão para medicamentos que são isentos de prescrição médica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 
 

A comunicação mercadológica tem vários objetivos e estes são determinados no plano 

de marketing da empresa. As ações do mix de comunicação deverão estar alinhadas e 

totalmente dependentes do plano de marketing. Nos casos analisados, podemos afirmar que, 

com um objetivo de comunicação definido, foi possível locar os recursos necessários para a 

realização das ações integradas de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa 

para os lançamentos da Linha OX, Rexona Crystal e da Vacina Gardasil.  

As decisões de comunicação nestes lançamentos consideraram os perfis dos públicos-

alvo – a mulher, os participantes do processo de compra, o processo de decisão do 

consumidor, as características dos meios de comunicação e o posicionamento dos produtos. O 

posicionamento, o tema central da comunicação, foi explorado e alinhado nas ações dos três 

produtos, respeitando a linguagem e as especificidades de cada uma das ferramentas da 

comunicação para garantir, de uma forma sinérgica, o residual de todas as mensagens na 

mente do consumidor.  

 O profissional de comunicação é responsável por gerir os recursos da área de 

Comunicação e articular a integração entre as ferramentas de comunicação mercadológica, 

assim, entendemos que ele é um gestor de comunicação. Para conduzir à integração entre as 

ferramentas de comunicação e garantir os resultados determinados no plano estratégico de 

marketing é indiferente a especialização acadêmica deste profissional nas áreas da 

Comunicação Social, pois, este deverá conhecer todas as ferramentas da comunicação 

mercadológica e, se possível, integrá-las. Também descartaremos o corporativismo presente 

nas áreas de Propaganda, Relações Públicas e Jornalismo. Para que a integração das 

ferramentas da comunicação mercadológica aconteça, nenhuma área da Comunicação Social 

deverá ser privilegiada e o gestor de comunicação deverá reconhecer os objetivos das 

ferramentas e analisar se a aplicação prática dos conceitos da comunicação mercadológica 

integrada será estratégica. 

Como vimos nos casos OX e Rexona, há possibilidade e necessidade de integração 

entre as ferramentas de comunicação mercadológica, mas a integração não deverá utilizar, 
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obrigatoriamente, as ferramentas de forma simultânea para atingir o objetivo de comunicação. 

O gestor de comunicação deverá articular o uso das ferramentas de acordo com o objetivo de 

comunicação e os recursos financeiros para o lançamento. Essa articulação das ferramentas no 

lançamento foi visível da linha OX. A integração ocorreu apenas entre relações públicas e 

assessoria de imprensa para construir a imagem da empresa, estabelecer e manter relações 

com os diversos públicos de interesse. Mesmo sabendo que a propaganda também contribuiria 

na construção da imagem da empresa ou dos produtos OX, a propaganda não foi utilizada.  

No outro caso analisado, do Rexona Crystal, tivemos as três ferramentas integradas, 

cada uma delas teve seu objetivo, suas estratégias e seus planos. As ações de relações públicas 

apoiaram diretamente o evento de lançamento da Linha Rexona Crystal edição limitada com 

as assinaturas de Glória Coelho e Reinaldo Lourenço e contribuíram para a construção da 

imagem social da Unilever com os programas de responsabilidade social do Centro Rexona-

AdeS. A assessoria de imprensa foi utilizada para divulgar os fatos relacionados à empresa, ao 

produto e aos programas de responsabilidade social.  

Os meios de comunicação são estratégicos para a integração da comunicação. O gestor 

de comunicação deverá reconhecer o papel de cada um deles no momento de busca de 

informação no processo decisório do público-alvo e selecionar os meios de acordo com a 

carga de informação necessária e também com o estilo de vida do seu público-alvo. Na 

seleção dos meios de comunicação de massa podemos questionar o poder de influência da 

televisão e se este meio é tão eficiente e de tanta credibilidade quanto um texto com 

“endosso” de um jornalista em uma revista a respeito de uma tecnologia ou tendência em 

determinado segmento. Embora com menor participação na verba publicitária, o crescimento 

da internet é um fator relevante para a integração das ferramentas de comunicação. Com a 

internet é possível testar novos formatos de comunicação, incorporando a sua linguagem para 

expandir e integrar a comunicação. 

Para o lançamento do Rexona Crystal considerou-se o papel dos meios de 

comunicação no processo decisório da mulher, buscaram novos formatos de comunicação e 

outras formas de contato e abordagens com a mulher. A propaganda utilizou os formatos 

publieditorial e blog e um plano de mídia convergente, o cross media, entre revistas e sites da 

Editora Abril. Esta visão estratégica da integração dos meios e seus veículos se 
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complementando contribuirá com o retorno da comunicação e a rentabilidade sobre os 

recursos financeiros de comunicação e marketing. 

Por reconhecermos que a determinação de recursos financeiros para a comunicação é 

definida a partir dos objetivos gerais de marketing da empresa, acreditamos que a integração 

das ferramentas de comunicação mercadológica significa otimizar a verba de comunicação, 

adequando a estratégia aos recursos disponíveis no plano estratégico da empresa. A 

comunicação terá maior eficácia quando a definição da verba for tomada em conjunto com o 

gerente de produto e o gestor de comunicação. Esta tomada de decisão em dupla iniciará a 

seleção prévia das ferramentas de comunicação mercadológica, identificando, a partir das 

especificidades de cada uma, o valor destinado e necessário para cada ferramenta de 

comunicação. 

Com o terceiro lançamento analisado, identificamos outra forma de integração, além 

da integração entre propaganda, assessoria de imprensa e relações públicas: a integração no 

lançamento da Vacina Gardasil ocorreu entre a comunicação interna e a externa institucional e 

externa mercadológica, ou seja, entre os tipos de comunicação do composto da comunicação 

organizacional. Esta integração foi decorrente das mudanças nos macro e micro ambientes, 

determinando um objetivo de comunicação, e foi planejada em função de um objetivo de 

marketing. 

Nas análises da comunicação desses três lançamentos de produtos dirigidos às 

mulheres foi possível identificar dois tipos de integração e o gestor terá também este desafio: 

a partir dos objetivos mercadológicos, da sua verba e da estrutura organizacional, definir qual 

integração será mais eficiente e possível: 

- A integração entre as ferramentas da comunicação mercadológica, 

especificamente as ações de propaganda, de assessoria de imprensa e de 

relações públicas; 

- A integração entre a comunicação interna e a externa institucional e externa 

mercadológica, ou entre as modalidades comunicacionais da comunicação 

organizacional. 

 

Para que aconteça a integração entre as ferramentas de comunicação mercadológica ou 

entre o composto da comunicação organizacional, o gestor de comunicação deverá elaborar 
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um briefing para as suas agências de propaganda, de assessoria de imprensa e de relações 

públicas, definindo claramente os objetivos de comunicação para cada uma das agências ou 

das ferramentas de comunicação.  

Por saber que os planos de comunicação são elaborados distintamente e por empresas 

de comunicação ou profissionais diferentes, o gestor de comunicação da empresa, ao elaborar 

o plano integrado de comunicação mercadológica, deve garantir que os objetivos dos planos 

de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa atendam ao objetivo 

mercadológico. Deve, ainda, garantir que as ações planejadas consideraram o perfil do 

público-alvo (e os diversos participantes do processo de compra) e se a definição dos meios 

de comunicação abrange o mercado alvo.  

Esta coesão entre os planos garantirá o controle da relação entre propaganda, 

assessoria de imprensa e relações públicas e manterá a mesma linha estratégica da 

comunicação e o mesmo posicionamento, integrando a comunicação, com foco no objetivo de 

comunicação e de marketing. 

A comunicação integrada e as especificidades das ferramentas da comunicação 

mercadológica e, especificamente, as formas de integração entre as ações de relações 

públicas, assessoria de imprensa e propaganda para o lançamento de produtos, foram 

praticadas de forma articulada nos lançamentos dos três produtos dirigidos às mulheres. A 

partir das análises realizadas nesta dissertação, foi identificada a integração de uma forma 

articulada das ferramentas em um plano de comunicação para o lançamento de produtos ou 

serviços dirigidos às mulheres.  

A articulação entre as ferramentas de comunicação mercadológica e a mudança na 

visão do profissional de Comunicação são necessárias e decorrem de várias mudanças: dos 

cenários mercadológicos, da competitividade entre as empresas e da multiplicidade das 

funções de produtos, da carga maior de informação que o público-alvo recebe diariamente, 

dos novos meios de comunicação, das novas especialidades nas áreas de Comunicação, das 

mudanças nos participantes do processo de compra do consumidor, do aumento da 

consciência do poder de compra do consumidor (nos casos estudados, do novo papel e do 

poder de decisão da mulher), entre outros.  

A integração entre as ações de propaganda, relações públicas e assessoria de imprensa 

em um plano de comunicação integrada existirá a partir da visão integradora e articuladora do 
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gestor de comunicação, que reconhecerá que todas as ferramentas de comunicação 

mercadológica, ou os tipos de comunicação organizacional, estão intrinsecamente 

relacionadas a um objetivo mercadológico e a uma verba de comunicação.  

Para finalizarmos, outra consideração importante é a cobrança dos resultados das áreas 

de Comunicação. Para apontar os resultados tangíveis das estratégias de comunicação, 

devemos ampliar o uso das pesquisas como uma forma de avaliar os resultados após a 

execução das ações de comunicação e evidenciar, cada vez mais, o residual positivo para a 

empresa ou produto. O gestor de comunicação deve assumir que a função principal das 

ferramentas mercadológicas, integradas ou não, é contribuir com resultados positivos para as 

empresas. O plano de comunicação mercadológica, com as suas devidas articulações, 

integrando as ferramentas, está inserido em um plano estratégico de marketing e, sem este, 

não existirá o plano de comunicação, seja ele integrado ou não. 
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