
2. Estratégias de promoção – Nível intermédio

2.1 O Plano Estratégico de Marketing

Olá de novo! 

No nível básico deste curso, vimos algumas etapas que precisamos de realizar para 

posicionar corretamente a nossa empresa num mercado e conseguirmos que se 

mantenha a longo prazo. Quando dizemos corretamente, é de forma a que produza lucro 

e, consequentemente, maior receita. E quando falamos de longo prazo, queremos dizer 

que não queremos perder os clientes que temos, pelo que iremos ter de renovar 

constantemente a sua fidelidade, de forma a que não passem a escolher produtos de 

outros empresas.

Quando falamos sobre marketing estratégico, estamos a falar sobre um processo no qual 

uma empresa escolhe a melhor estratégia para aumentar o valor dos seus produtos e 

para conseguir destacar-se da concorrência. 

Cada vez ouvimos falar mais de Marketing Operacional, que não é mais que um uso 

(inteligente) das táticas, técnicas e ferramentas indicadas no Plano Estratégico de 

Marketing. Mas deverá ser sempre o plano estratégico que indica as ações operacionais a

tomar e que indica qual é comunicação promocional correta da nossa empresa/serviços.

Hoje em dia, as tecnologias digitais criaram inúmeras possibilidades de comunicação. 

A escolha do canal pelo qual se irá comunicar contribui de forma significativa para o 

sucesso de uma promoção, pelo que é muito importante conhecer todas as ferramentas 

que se tem à disposição. De qualquer forma, as melhores campanhas promocionais 

utilizam vários canais de comunicação - por exemplo, ao implementar uma estratégia 

multicanal. 

Uma campanha multicanal traz bastantes benefícios: por um lado, permite que a 

mensagem seja repetida várias vezes para aqueles que utilizam vários canais de 

comunicação (TV, Internet, imprensa, etc.). Por outro lado, permite com que seja possível 

alcançar aqueles que preferem receber a sua informação apenas através de um canal, 

como, por exemplo, as pessoas que só veem TV.


