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Resumo 

Este trabalho traz o tema “Planejamento Estratégico de Marketing para veículo de 
comunicação”. O objetivo geral é elaborar um planejamento estratégico de 
marketing que possa contribuir para alavancar resultados comerciais e de 
posicionamento de marca para a empresa. Através de Análise Swot e criação de 
indicadores de BSC foi possível criar estratégias e ações de marketing para 
alcançar o objetivo proposto. As ações propostas visam otimizar investimentos, 
buscando parcerias com o mercado empresarial e publicitário. Além disso, o 
trabalho prevê a necessidade de medição e controle de resultados ao longo do 
cronograma proposto para a realização das ações. 

 

Palavras Chave: marketing, planejamento estratégico, comunicação, estratégias. 
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Abstract 

This paper presents the theme "Strategic Marketing Planning for the vehicle of 
communication". The overall goal is to develop strategic marketing planning that 
can help leverage business results and brand positioning for the business. 
Through Swot Analysis and the creation of BSC indicators, it was possible to 
create marketing strategies and actions to achieve the proposed goal. The 
proposed actions aim to optimize investments, seeking partnerships with the 
business and advertising market. In addition, the work predicts the need for 
measurement and control of results along the proposed timetable for carrying out 
the actions. 

 

Key Words: Marketing, strategic planning, communication, strategies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante do cenário de crise econômica atual, tornou-se ainda maior a 

competição entre as empresas para estar à frente da escolha do cliente. As 

estratégias de comunicação e marketing devem ser pensadas e executadas de 

forma que atendam as necessidades dos clientes, otimizando custos e 

ferramentas disponíveis para alcançar resultados. 

A empresa em estudo é o Grupo Folha de Comunicação, constituída por 

veículos de comunicação impresso, on-line e televisivo. 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um planejamento estratégico 

de marketing que possa contribuir para alavancar resultados comerciais e de 

posicionamento de marca para a empresa. 

Através da análise de cenário atual, o trabalho irá diagnosticar pontos 

fortes e fracos, bem como ameaças e oportunidades para esta empresa e 

propor ações de marketing para aperfeiçoar projetos que já trazem resultados 

positivos e criar novas estratégias para potencializar produtos e serviços. 

 Os objetivos específicos deste trabalho são:  

- Gerar oportunidades de negócios para alavancar resultados 

comerciais; 

- Aperfeiçoar as ações de marketing já existentes na empresa; 

- Propor novas ações de marketing que possam contribuir com a 

estratégia competitiva do negócio; 

- Analisar portfólio de produtos e serviços existentes; 

- Potencializar o formato de produtos e serviços de forma a satisfazer as 

necessidades do público leitor e anunciante;  

- Detectar através de Analise Swot as fraquezas e forças, ameaças e 

oportunidades; 
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- Analisar a concorrência de mercado para os produtos e serviços 

oferecidos pela empresa atualmente; 

Missão da empresa: Fornecer informações com credibilidade e prestar 

serviços de qualidade. 

Visão da empresa: Ser o melhor e mais influente Grupo de 

Comunicação Multimídia do Estado do Paraná. 

Valores da empresa: 

 Independência editorial com imparcialidade, ética e responsabilidade; 

 Guardiã dos princípios da democracia; 

 Estímulo a práticas sustentáveis que incentivem o desenvolvimento da 

sociedade e a preservação do planeta; 

 Compromisso com a qualidade e transparência; 

 Busca continua da agilidade e inovação; 

 Atender os interesses de clientes, colaboradores, parceiros e acionistas; 

 Engajamento e amor pelo que fazemos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Definição de marketing 

Segundo Kotler (2000),  

 

“Marketing é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor 
para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. 
Marketing identifica necessidades e desejos não realizados. Ele define, 
mede e quantifica o tamanho do mercado identificado e o potencial de 
lucro.  

 

 Lambin (2000), coloca outra definição interessante: 

 

“Marketing é a função empresarial que cria continuamente valor 
para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, 
por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de marketing: 
produto, preço, comunicação e distribuição.”  

 

  E ainda temos Las Casas (2009) que propõe uma atualização para a 

definição de marketing.  

 

“Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de trocas orientadas para a criação de valor 
dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de 
empresas ou indivíduos através de relacionamento estáveis e 
considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas 
relações causam no bem-estar da sociedade. (LAS CASAS, 2009, p.15)”  
 

 

Temos o composto de marketing que é o conjunto de ferramentas que a 

empresa deve utilizar para atingir objetivos de marketing no mercado, os 4 P’s: 

 

 Produto: conjunto de benefícios que atende ao desejo ou 

necessidade do consumidor. O cliente considera este produto 

necessário e decide pagar por ele.  
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 Preço: valor agregado que justifica a troca. A transferência de 

posse de um produto é planejada e adequada por esse elemento 

(valor percebido versus custos versus benefícios). 

 Praça: local ou meio pelo qual o produto é oferecido aos seus 

clientes. Define-se aqui o planejamento e administração sobre 

onde, como, quando e sob que condições o produto será 

oferecido ao mercado. 

 Promoção: desenvolvimento de um programa integrado de 

comunicação de marketing que considera todos os instrumentos 

presentes no composto de comunicação, como propaganda, 

promoção de vendas, relações públicas, venda pessoal e 

atendimento ao cliente. 

 

2.2 Marketing de serviço 

Kotler e Keller (2006, 397) definem serviço como “qualquer ato ou 

desempenho, essencialmente intangível, que uma parte oferecer 

a outra e que não resulta na propriedade de nada”. 

 

Para mix de marketing de serviços é utilizado além dos 4 P’s já 

citados, mais outros 4 P’s como uma estratégia para definição de 

ações. São eles: 

 Processo: o método e a seqüência em que um sistema 

operacional funciona. 

 Produtividade: o grau de eficácia com que os insumos de serviço 

são transformados em valor adicionado a produtos e qualidade. 

 Pessoas: os clientes e empregados envolvidos na produção de 

serviços. 

 Percepção: evidência física de qualidade de serviço. 

 

Segundo o livro Gestão de Marketing da FGV (1996, p. 92), apud 

Gianesi e Côrrea: 
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“Segundo Gianesi e Côrrea (1996) são quatro os componentes do 
pacote de serviços: instalações de apoio, bens facilitadores, 
serviços explícitos e serviços implícitos. 
As instalações de apoio dizem respeito ao local preparado ou 
necessário para que o serviço seja realizado.(...).  
Os bens facilitadores são aqueles que auxiliam a execução do 
serviço ou que lhe dão suporte. Pode-se dizer que são também 
aspectos tangíveis e serviço.(...).  
Serviço explícito é aquilo que se espera receber com o próprio 
serviço. Esse é um componente muito importante, um aspecto 
intangível de difícil controle.(...). 
Por último, temos os serviços implícitos, ou seja, tudo que esta 
em volta do serviço propriamente dito e que diz respeito ao que 
você percebe ou obtém através dele.” 

 

2.3 Veículo de comunicação 

Para definirmos veículo de comunicação em sua essência temos o 

significado apresentado no Wikipédia, 2017: 

“Veículos de comunicação são os meios que divulgam as notícias. 
Os veículos de comunicação estão espalhados por diversos 
meios de comunicação, como a internet, a televisão, rádio, jornais 
e revistas. 
O Jornal é um dos mais antigos veículos de informações, sua 
cobertura é basicamente em áreas metropolitanas com 
disponibilidade de edições locais ou bairrista. 
A Revista com publicação, na maioria das vezes, para grandes 
regiões, muitas vezes até mundial, tem alta qualidade gráfica com 
maior elaboração nos tipos de propagandas. Tem boa 
seletividade com relação ao público já que cada tipo de revista é 
voltada para grupos específicos. 
O Rádio enquadra sua principal vantagem na flexibilidade, porém 
com delimitação de sua cobertura devido sua área de 
transmissão. 
A TV é um excelente meio de comunicação pois possibilita um 
impacto dramático ao seu público combinando som e movimento. 
A Internet apesar de sua ampla cobertura de mercado, baixos 
custos e interatividade ainda atinge pouco o público brasileiro pela 
dificuldade no acesso para classes mais baixas. Porém é uma 
grande promessa para comunicação de massa, o que já vem 
ocorrendo em países mais desenvolvidos. 
Hoje, com a proliferação em massa dos celulares e dispositivos 
móveis com conexão à internet, podemos afirmar que este será o 
mais abrangente de todos os veículos de comunicação, uma vez 
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que podem atingir atualmente 6 bilhões de pessoas, para uma 
população de 7 bilhões no mundo. A concepção dos dispositivos 
móveis como veículo de comunicação foi apresentada pela 
primeira vez pela empresa brasileira X! Midia Mobile no ano de 
2011. 

 

2.4 Marketing de Relacionamento 

Na percepção de Cobra (2009) marketing de relacionamento é um 

conjunto de ações tais como cativar, conquistar, apoiar e mantém 

relacionamentos duradouros com os clientes. 

Para os autores Cobra (2009), Grönroos (2009) e Kotler, Keller (2006) as 

ferramentas do marketing de relacionamento são:  

 Atendimento a reclamações – Sempre atento às reclamações dos 

clientes, para poder escolher novas ações para sua empresa.  

 Coleta de ideias - através do SAC (serviço de atendimento ao 

cliente) obtém se sugestões sobre o produto/serviço prestado ao 

cliente, realizando uma consultoria de suas reclamações e 

avaliações.  

 Benefícios progressivos – são programas que ajudam a fidelizar o 

cliente como: programas de milhagem onde se ganha 

pontos/milhas para trocar por outros produtos; cartão fidelidade 

onde o cliente recebe desconto depois de um determinado 

numero de compras; descontos e facilidade no pagamento para 

aqueles clientes que compra com freqüência.  

 Rede de relacionamento – utilizada para propagação da empresa 

e seus produtos/serviços.  

 Benchmarking – uma ferramenta utilizada para adquirir as 

melhores praticas do mercado, ganhando assim vantagens 

competitivas.  

 CRM (Customer Relationship Management) – é uma ferramenta 

que tem como objetivo conhecer o cliente melhor e armazena 
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todas as informações importantes desde a primeira compra até a 

última compra.  

Diante das ferramentas apresentadas, salientamos a CRM, a qual terá 

maior importância no contexto deste trabalho. 

Para os autores Ferrell e Hartline (2009) CRM é colocada como “uma 

filosofia de negócios que visa à definição e ao aumento do valor do consumidor 

de maneira que motivem os consumidores a permanecer fieis.”  

Ainda referenciando os mesmos autores, as empresas utilizam 

estratégias de CRM para integrar os relacionamentos e assim gerar um “capital 

de relacionamento, que se origina do valor gerado pela confiança, pelo 

comprometimento, pela cooperação e pela interdependência entre os parceiros 

de relacionamento”. (FERRELL; HARTLINE 2009, p. 371) 

2.5 Planejamento estratégico 

Para Oliveira (1999, p.46) planejamento estratégico é “um processo 

gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela 

empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa 

com o seu ambiente”. 

Para Kotler (2000, p.86) define planejamento estratégico orientado para 

o mercado como “o processo gerencial de desenvolvimento e manter uma 

direção estratégica que alinhe as metas e os recursos da organização com 

suas mutantes oportunidades de mercado”. 

Segundo o livro Gestão de Marketing da FGV (1996, p. 108): 

“O plano estratégico de marketing define então os objetivos gerais 
e como alcançá-los, tendo em vista a análise do ambiente interno 
(forças e fraquezas) e do ambiente externo (oportunidades e 
ameaças). Essa análise é denominada Swot, sigla de strengths 
(forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e 
threats (ameaças)”. 
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O site https://www.significados.com.br/swot/ explica que: 

“A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise 
ambiental, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico 
numa empresa ou instituição. Graças à sua simplicidade pode ser 
utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação 
de um blog à gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de 
um sistema simples destinado a posicionar ou verificar a posição 
estratégica da empresa/instituição no ambiente em questão. 
A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano 
Albert Humphrey, durante o desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa na Universidade de Stanford entre as décadas de 1960 
e 1970, usando dados da Fortune 500, uma revista que compõe 
um ranking das maiores empresas americanas.” 

Além da Análise Swot, outras ferramentas do planejamento estratégico 

são utilizadas como apoio para orientar a execução deste trabalho, como 

o BSC (Balanced Scorecard). 

Ainda nesta mesma fonte de pesquisa 

(https://www.significados.com.br/swot/), encontramos que: 

“BSC - Balanced Scorecard é uma ferramenta de planejamento 
estratégico na qual a entidade tem claramente definidas as 
suas metas e estratégias, visando medir o desempenho empresarial através 
de indicadores quantificáveis e verificáveis. 
A metodologia BSC foi inicialmente divulgada no ano de 1992, por Robert S. 
Kaplan, professor da Harvard Business School e David P. Norton, presidente 
da Renaissance Solutions, através de um artigo onde definiam parâmetros para 
avaliação e melhoramento do desempenho das empresas. 
O método consiste em determinar de modo balanceado as ligações de 
causa/efeito entre os quatro indicadores de avaliação das empresas, que são: 
Financeiro: criar novos indicadores de desempenho para que os acionistas 
possam ter melhor rentabilidade dos seus investimentos; 
Clientes: saber qual o grau de satisfação dos clientes com a empresa; 
Processos internos: a empresa deve identificar se há produtos com 
problemas, se foram entregues no tempo previsto e apostar na inovação dos 
seus produtos; 
Aprendizado e crescimento: diz respeito à capacidade e motivação do 
pessoal, e a um melhor sistema de informação na empresa. 
Na análise do BSC, se os quatros indicadores estiverem aplicados de acordo 
com os objetivos propostos pela entidade, ou seja, se estiverem equilibrados, 
significa que a empresa conseguirá ter um melhor desempenho, permitindo a 
concepção de novas estratégias. 
O BSC está relacionado com a visão e estratégia de uma empresa, duas áreas 
fundamentais para que a empresa tenha sucesso.” 
 

 

https://www.significados.com.br/swot/
https://www.significados.com.br/swot/
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3. METODOLOGIA 

Neste trabalho será realizado um diagnóstico sobre a empresa no 

ponto de vista de estratégias competitivas voltadas ao mercado. 

Será feita pesquisa bibliográfica sobre temas como comunicação, 

veículo de comunicação, marketing e planejamento estratégico. 

Analisando o contexto macro empresarial, serão propostas as 

ações de marketing embasadas em um planejamento estratégico 

de marketing, que customize os recursos materiais e operacionais 

da empresa, bem como o cenário econômico atual. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Cenário da empresa  

O Grupo Folha de Londrina atua no segmento de prestação de serviços 

e possui os seguintes produtos para comercialização: dois jornais impressos 

(Folha de Londrina e NossoDia), quatro sites de informação e venda (Bonde - 

notícias jornalísticas, Vrum - classificados de carros, Folha Classificados - e-

commerce voltado para cliente pessoa física, Lugar Certo - classificados de 

imóveis), MultiTv - canal de TV fechado com programas de variedades. 

Porém o foco principal da empresa está nos principais produtos, no que 

diz respeito à rentabilidade, produtividade e visibilidade no mercado:  

- Folha de Londrina: possui versão impressa e on-line. O jornal impresso 

é vendido em diversos pontos de venda ou entregue na residência dos 

assinantes. A versão on-line do jornal liberada por meio de assinatura. Tem 

como principal público alvo homens e mulheres, da classe ABC, acima dos 35 

anos. Possui 13.500 assinantes do formato impresso e on-line e 267 pontos de 

venda. 

- Bonde: é um portal de notícias jornalísticas on-line gratuito que possui 

12 milhões de visualizações e 3,5 bilhões de visitantes únicos. 

- MultiTV: um canal de TV por assinatura que possui programas de 

variedades. 

A empresa atua no segmento de marketing de serviços, no qual o mais 

importante são as pessoas, as quais irão promover a interação da empresa 

com o cliente e o serviço prestado.  

Clientes de veículo de comunicação não compram espaço de mídia, 

compram clientes interessados em seus produtos e serviços anunciados. 

O marketing de serviços tem como base a qualidade. Como serviço é 

um produto é intangível, a qualidade precisa transparecer em equipamentos, 

instalações, materiais, apresentação pessoal das pessoas. 
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Sendo um prestador de serviço, o veículo de comunicação possui 

característica de: intangibilidade e perecibilidade e precisa trabalhar muito bem 

a questão de confiabilidade e credibilidade no mercado. Confiabilidade é 

alcançada por pessoas que estão na força de vendas e que atuam na entrega 

do produto de resultado. 

Qualidade técnica – a entrega do produto em tempo hábil e formato 

combinado; 

Qualidade funcional – o ambiente, o atendimento; 

Dentro dos quatros componentes de marketing de serviços temos para 

essa empresa: 

- Instalações e apoio: prédio, salas, maquinários de impressão de jornal, 

de geração de conteúdo on-line e de produção de TV; 

- Bens facilitadores: espaço na mídia - jornal, internet e TV; 

- Bem explícito: relacionamento com clientes, visibilidade de marca e 

status de anunciante; 

Hoje o jornal Folha de Londrina impresso é o principal produto do Grupo 

Folha de Comunicação e não possui concorrente direto. Atua sem concorrentes 

no mercado, trazendo informações de conteúdo aprofundado para o público 

leitor. Porém há vários canais de comunicação em formato on-line gratuito que 

interferem de forma importante no resultado de procura pela informação do 

publico em geral. 

O Jornal é um dos mais antigos veículos de informações, sua cobertura 

é basicamente em áreas metropolitanas com disponibilidade de edições locais 

ou bairrista. 

O grande desafio esta em acionar a percepção do publico leitor no que é 

informação de relevância e credibilidade e fazê-lo diferenciar o que é somente 

conteúdo viral para despertar atenção, sem profundidade de notícia.  



 
 

22 
 

O Grupo Folha de Comunicação também oferece informação de forma 

gratuita com o canal on-line Portal Bonde. O Portal Bonde funciona como uma 

estratégia de relacionamento com a população de Londrina e região, de forma 

a criar hábito de leitura sobre notícias da cidade. A empresa entende que esse 

público que acessa o Portal Bonde possa se tornar futuramente um assinante 

Folha de Londrina, seja no formato impresso ou on-line. 

O grupo adquiriu recentemente o MultiTV, um canal de TV fechada que 

possui programação bastante variada, voltada a transmitir conteúdo que 

divulgue comportamento da sociedade londrinense e estratégias de divulgação, 

promoção e vendas dos estabelecimentos comerciais de Londrina. 

O jornal NossoDia é um veículo de comunicação de perfil popular, 

voltado a atender as necessidades de informação do público CD. Sua 

circulação é feita por ambulantes em pontos estratégicos de grande circulação 

da população geral e em pontos de vendas que são estabelecimentos 

comerciais localizados em bairros populares na cidade de Londrina. 

A proposta deste trabalho é tornar esses produtos mais atrativos para o 

mercado, atendendo as necessidades de comunicação dos anunciantes e dos 

consumidores dos mesmos.  

Sendo assim, a empresa possui dois grandes públicos a serem 

trabalhados – cliente anunciante e cliente assinante. 

4.2 Análise de Concorrência  

Como já foi citado, o jornal Folha de Londrina não possui concorrentes 

diretos. Porém entende-se que o mercado de veículos de comunicação on-line 

gratuitos que noticiem informações jornalísticas locais caracteriza-se como 

concorrente do jornal Folha de Londrina, seja na versão impressa ou on-line.  

 Neste mercado de veículos de comunicação on-line gratuitos temos os 

seguintes concorrentes: 
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- Massa News - jornal on-line da emissora de TV aberta SBT/Rede 

Massa; 

 - Bonde - próprio produto do Grupo Folha de Comunicação; 

 - Gazeta do Povo on-line; 

4.3 BSC (Balanced Scorecard) 

O Grupo Folha de Comunicação realizou um planejamento estratégico 

aplicando a matriz BSC, no qual se analisaram todas as áreas gerenciais da 

empresa. Para este trabalho, apresentaremos os indicadores detectados para a 

área de marketing do grupo que são:  

Tabela 1 – Indicadores BSC – Área de Marketing 
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4.4 Analise Swot  

 Dentro do conceito de Análise Swot foram detectadas as situações a 

seguir: 

4.4.1 Oportunidades 

- Ausência de concorrência para jornal impresso Folha de Londrina que 

traga conteúdo noticioso global e aprofundado para o mercado de Londrina e 

região. Com a saída do jornal impresso Gazeta do Povo do mercado 

paranaense, o jornal impresso Folha de Londrina tornou-se o maior meio de 

comunicação impressa no Paraná, valorizando sua participação no mercado de 

potenciais anunciantes e leitores; 

- Aumento na necessidade de informação da população diante de um 

cenário de crise política e econômica brasileira, o que desperta a busca pela 

leitura de um meio que traga credibilidade nas notícias; 

- Aumento de interação do público em redes sociais que geram 

informações jornalísticas gratuitamente, o que pode alavancar o número de 

acessos aos meios on-line do grupo; 

- Aumento da expectativa de vida da população brasileira, estendendo 

por mais tempo a capacidade de leitura e o interesse do público da melhor 

idade em leitura de notícias jornalísticas; 

 

4.4.2 Ameaças 

- Crise nos principais setores de mercado anunciantes de veículo de 

comunicação: imobiliário, automotivo e de construção civil, o que reduz a 

expectativa de faturamento comercial da empresa; 
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- Alta da inflação brasileira, dificultando o investimento do público 

anunciante; 

 

- Migração do público leitor de jornal impresso para o formato on-line, 

acarretando a baixa de público assinante de jornal impresso;  

 

- Entrada de canais de informação jornalística on-line oferecidas 

gratuitamente, o que reduz a participação dos canais on-line do grupo no 

mercado leitor; 

 

4.4.3 Forças 

- Qualidade dos produtos Grupo Folha de Comunicação no que diz 

respeito à entrega de conteúdo jornalístico e formatos de fácil acesso a 

informação, o que atende as necessidades dos clientes anunciantes e leitores; 

- Força da marca Folha de Londrina sendo fortemente conhecida por 

toda a população de Londrina e região. Sendo bastante premiada como marca 

mais lembrada do segmento de veículo de comunicação trouxe um excelente 

posicionamento; 

- Importante participação no mercado anunciante, o que faz com que o 

grupo fique com grande parte de investimento em mídia feito pelo comércio e 

indústria de Londrina e região; 

- Capacidade de produção gráfica do jornal impresso, o que reduz 

custos para a entrega do produto ao mercado comprador; 

- Forte influência e relacionamento com lideranças locais, o que facilita 

acesso a informação e trazem credibilidade e agilidade as notícias publicadas 

pelos canais; 
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- Implantação da tecnologia de realidade aumentada nas principais 

notícias do jornal, trazendo a percepção do leitor como um meio de 

comunicação que busca inovação na veiculação de suas notícias; 

4.4.4 Fraquezas 

- Baixa comercialização de projetos comerciais, o que não cobrem os 

custos para realização; 

- Alta rotatividade na equipe de vendas que dificulta o entendimento 

aprofundado sobre produtos e serviços oferecidos pelo grupo e prejudica o 

relacionamento com os clientes anunciantes; 

- Falta de pessoas para a equipe de vendas para a MultiTV, o que 

impede um planejamento de carteira de venda e o trabalho de prospecção de 

clientes anunciantes; 

- Ausência de investimento em pesquisa de mercado que possibilite 

analisar o mercado anunciante de veículos de comunicação em Londrina; 

- Falta de estruturação em pesquisa que detecte as necessidades de 

informação do público leitor quando busca informação jornalística; 

- Falta de investimento em estudos de segmento de mercado que 

possam contribuir para oferecer propostas comerciais customizadas para as 

necessidades dos clientes anunciantes; 

- Alto custo de distribuição de jornal impresso, o que impacta na margem 

de lucro do grupo e no valor final do produto praticado para o mercado 

consumidor; 

- Falta de ações de marketing de relacionamento para processo de pós 

venda que tragam fidelização junto ao cliente anunciante; 

- Falta de ações de marketing de relacionamento com o público 

assinante para potencializar a fidelização junto ao mesmo; 
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- Falta de investimento em sistemas de informação que possibilitem 

analisar resultados de acessos de conteúdos publicados para produtos on-line 

a fim de melhorar a entrega de informação ao público leitor;  

- Falta de competência jornalística para desenvolvimento de produtos 

on-line, o que abre oportunidade para o mercado concorrente alavancar seus 

acessos com o público leitor; 

- Falta de planejamento para a divisão de carteira de vendas de forma 

segmentada a fim de aperfeiçoar o resultado da força de venda; 

- Falta de meio de comunicação interno que traga informações sobre o 

mercado publicitário do Paraná para que o público interno mantenha se bem 

informado e antecipe suas tomadas de decisões diante do cenário; 

- Falta de estratégia melhor elaboradas sobre pontos de venda dos 

jornais impressos Folha de Londrina e NossoDia, de forma a potencializar a 

venda dos jornais em Londrina e região; 

- Falta de aperfeiçoamento de estratégias promoções que busquem 

alavancar as vendas do jornal NossoDia;  

- Falta de projeto para retenção de talentos na área comercial e de 

venda de assinaturas, de forma a construir um planejamento sólido e reduzir a 

rotatividade nos setores; 

- Falta de percepção do mercado leitor e anunciante do Grupo Folha de 

Comunicação como um grupo de comunicação multimídia; 

- Aprimoramento de estratégias de relacionamento feitas na forma de 

eventos, para que tragam melhor adesão do mercado participante; 
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Diante da análise swot averiguamos o cenário atual e propomos 

algumas estratégias de marketing. 

4.4.5 Estratégias de marketing 

- Atrair novos leitores para os produtos de comunicação oferecidos ao 

público; 

- Reter assinantes da Folha de Londrina tornando mais atrativo o 

produto oferecido; 

- Atrair novos cadastros para acesso de canais on-line gratuitos; 

- Recuperar ex-assinantes da Folha de Londrina, pesquisando os 

motivos que os fizeram desistir da assinatura do jornal; 

- Buscar novos anunciantes, oferecendo oportunidades de investimento 

customizadas para seu negócio; 

- Reter anunciantes atuais, propondo flexibilidade de negociação e 

oferecendo parcerias diferenciadas de baixo investimento;  

- Analisar a perda de anunciantes e propor o retorno de investimento 

àqueles que possuem potencial de investimento; 

- Gerar valor sobre o acesso de conteúdo de notícias jornalísticas ao 

target de público jovem; 

- Medir a satisfação dos leitores sobre os conteúdos jornalísticos 

publicados; 

- Medir o retorno de investimento do público anunciante; 

- Gerar projetos que tragam maior envolvimento com a comunidade 

londrinense, a fim de melhorar a percepção do público sobre o que tem a 

oferecer o Grupo Folha de Comunicação; 
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- Criar e executar um plano de comunicação dos produtos Grupo Folha 

de Comunicação de forma a torná-los mais conhecidos e valorizados pelo 

público leitor e anunciante;  

- Despertar a percepção do público assinante para as vantagens e 

diferenciais de status que ele exerce se comparado ao público não-anunciante; 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 Através da Análise Swot foi possível detectar as potencialidades do 

Grupo Folha de Comunicação, bem como visualizar os principais dificuldades 

encontradas hoje para alcançar melhor performance de resultados.  

As estratégias propostas buscam tornar o Grupo Folha de Comunicação 

melhor posicionado e mais competitivo em sua participação no mercado 

anunciante e leitor. 

As ações de marketing a seguir foram projetadas para que se alcance 

um melhor desempenho de faturamento comercial tanto no segmento de 

anunciantes quanto no de leitores, otimizando recursos materiais e humanos 

disponíveis. 

O fato do grupo de comunicação possuir a flexibilidade de negociação 

na forma de parcerias e contratos de permutas com estabelecimentos 

comerciais e veículos de comunicação torna-se viável a realização das ações 

propostas com baixo investimento monetário. 

5.1 Ações de Marketing  

1. Participação como expositor na ExpoLondrina 2017, o maior evento 

de agronegócio do norte do Paraná, que acontece no Parque de 

Exposições Ney Braga. Com esta ação, poderemos atender a várias 

estratégias de marketing propostas na Apresentação dos Resultados, 

como: atrair novos para os produtos de comunicação oferecidos ao 

público e atrais novos cadastros para acesso de canais on-line 

gratuitos. Para atender a essas estratégias serão realizadas ações 

promocionais e de relacionamento: 

- montagem de stand promovendo as principais marcas do 

grupo: Folha de Londrina, NossoDia, Bonde e MultiTV 
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- distribuição gratuita diária do jornal Folha de Londrina em 

stands de empresas parceiras que possuem grande circulação 

de público; 

- venda do jornal NossoDia no entorno do parque em horários 

estratégicos de saída de público dos shows e finais de semana; 

- entrega de brindes promocionais na ExpoLondrina 2017 

oferecendo oportunidade do público em cadastrar-se para receber 

notícias do Portal Bonde; 

- colocação de mascotes Bonde e Classificados para gerar 

interação com o público da feira; 

- captação de mailing do público com perfil assinante Folha de 

Londrina em eventos de organizações institucionais ocorridos 

durante a feira   

2. Realização de campanha de divulgação institucional para o jornal 

Folha de Londrina com mote “Conteúdo de credibilidade é na Folha de 

Londrina”. Esta ação foi criada para atender estratégias como: reter assinantes 

da Folha de Londrina tornando mais atrativo o produto oferecido, recuperar ex-

assinantes da Folha de Londrina e atrair novos leitores. As ações realizadas 

serão: 

- Inserção de anúncios no jornal Folha de Londrina, 

- Inserção de anúncios no Portal Bonde; 

- Inserção de anúncios em sites de grande acesso: UOL entre 

outros; 

- Inserção de comercial de 30 segundos na MultiTV e canais de 

Tv aberta parceiros do grupo: SBT/Rede Massa, Record/Ric TV e 

Band/TV Tarobá; 
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- Envio de mala direta para público não anunciante associada à 

promoção de assinatura gratuita por três meses; 

3. Lançamento da nova programação MultiTV. Esta ação visa trazer 

posicionamento da marca MultiTv, de forma que atenda as estratégias 

de buscar novos anunciantes e tornar os produtos mais conhecidos e 

valorizados pelo mercado. 

 - reformulação da logomarca MultiTV; 

 - análise de programas exibidos atualmente; 

- reformulação de programas já existentes de forma a oferecer 

melhor conteúdo de programação; 

- reformulação de propostas comerciais dos programas, 

oferecendo melhores oportunidades de aparição do anunciante; 

- reformulação da tabela de preços dos programas, de forma a 

otimizar faturamento e trazer novos clientes;  

4. Criação da campanha “Junte e Troque” para o jornal NossoDia, na 

qual a cada compra da edição do jornal, o leitor terá acesso a um selo 

promocional. Em todas as edições do jornal é disponibilizada uma tabela 

para colagem dos selos. Juntando 4 selos e pagando um valor simbólico 

ele poderá retirar o produto anunciado pela promoção. O objetivo da 

promoção é gerar freqüência de compra do jornal e com isso criar hábito 

de leitura nos potenciais leitores. Será criado um método de pesquisa 

para mensurar tanto a satisfação dos leitores, quanto o número de 

vendas do jornal;  

 - criação de anúncios de capa e interno no jornal NossoDia. 

5. Criação de promoção com sorteios de prêmios como: convites para 

cinema e ingressos de eventos populares e atrações artísticas. O 
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objetivo de valorizar o público leitor, oferecendo oportunidades de 

concorrer a prêmios com a compra do jornal. O objetivo da promoção é 

gerar freqüência de compra do jornal e com isso criar hábito de leitura 

nos potenciais leitores. Será criado um método de pesquisa para 

mensurar tanto a satisfação dos leitores, quanto o número de vendas do 

jornal;  

  - criação de anúncios de capa e interno no jornal NossoDia. 

6. Criação da campanha “Faça a Festa com o NossoDia”. Essa 

campanha foi criada para comemorar a edição 500 do jornal que 

acontece no mês de maio/2017. Na compra do jornal, o leitor estará 

concorrendo a um kit churrasco. O mote da campanha é que na 

comemoração da edição 500, o jornal oferece itens para uma festa 

popular, o churrasco, a qual o leitor poderá fazer em sua própria casa, 

em data a escolher, para seus amigos e familiares. Será um kit por 

edição do jornal. A promoção terá vínculo com marca patrocinadora, a 

qual oferecerá os itens do kit churrasco. O objetivo da promoção é criar 

oportunidades comerciais para potenciais anunciantes do jornal, bem 

como gerar freqüência de compra do jornal e com isso criar hábito de 

leitura nos potenciais leitores. Será criado um método de pesquisa para 

mensurar tanto a satisfação dos leitores, quanto o número de vendas do 

jornal, além de retorno de faturamento com a ação;  

 - criação de anúncios de capa e interno no jornal NossoDia; 

- criação de comercial de 30 segundos para veiculação na MultiTV 

e em canais de TV aberta parceiros do grupo: SBT/Rede Massa, 

Record/Ric TV e Band/TV Tarobá; 

7. Criação de projetos comerciais que possibilitem ativação de marca 

tanto do Grupo Folha quanto de parceiros patrocinadores dos projetos. Essa 

ação visa gerar atratividade de comercialização para os produtos do Grupo 

Folha de Comunicação e trazer melhores resultados de faturamento. 
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 - Projeto Folha Verão: projeto comercial que oferece as marcas 

patrocinadoras um plano de mídia nos canais de comunicação do grupo, bem 

como a ativação de marca no local do evento. O projeto acontece nas margens 

do Lago Igapó, local de grande circulação de público com perfil assinante Folha 

de Londrina. Tanto a Folha de Londrina, quanto os patrocinadores do projeto 

podem montam tendas que promovam suas marcas e ofereçam serviços ao 

público presente no local. Na tenda Folha de Londrina é oferecido vários 

brindes para o público como: água, sorvete e suco. Além disso, é feita 

captação de cadastros do público para concorrer a convites de cinema. Esse 

mailing captado é trabalhado posteriormente pelo setor de Assinaturas do 

jornal, a fim de ampliar o numero de assinantes do jornal Folha de Londrina. O 

projeto é executado nos meses de janeiro, fevereiro e março. Para divulgação 

são feitos anúncios de vários formatos no jornal Folha de Londrina impresso e 

on-line e anúncios no Portal Bonde. O projeto também é divulgado nas redes 

sociais do jornal Folha de Londrina – Facebook e Instagram - mostrando a 

interação do público presente no local. 

- Projeto Encontros Folha: projeto comercial que oferece as marcas 

patrocinadoras um plano de mídia nos canais de comunicação do grupo, bem 

como a ativação de marca no local do evento. O “Encontros Folha” é evento 

voltado ao mercado empresarial que traz palestras e debates sobre temas e 

situações atuais vivenciados pela sociedade brasileira como: corrupção 

política, sustentabilidade empresarial. O projeto oferece cotas de patrocínio a 

clientes interessados em ativação de marca junto a empresários e autoridades 

locais. A proposta de realização do projeto é três vezes por ano: março, junho e 

setembro. Para divulgação são feitos anúncios de vários formatos no jornal 

Folha de Londrina impresso e on-line e anúncios no Portal Bonde. Além de 

matérias sobre o tema proposto para cada encontro, o jornal Folha de Londrina 

cria um suprimento especial, publicado dias antes da data do evento, fazendo 

um resumo sobre o tema, entrevistas com palestrante e painelistas 

participantes do debate.  O projeto também é divulgado nas redes sociais do 

jornal Folha de Londrina – Facebook e Instagram - mostrando a interação do 

público presente no local. 
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- Projeto Cozinha e Sabor: projeto comercial que oferece as marcas 

patrocinadoras um plano de mídia nos canais de comunicação do grupo, bem 

como a ativação de marca no local do evento. Trata-se de um concurso de 

melhores receitas servidas em restaurantes e bares de Londrina que entram 

como participantes do projeto. Os bares e restaurantes participantes entram 

com a cota de participante do concurso e obtêm ampla divulgação de seu 

estabelecimento comercial durante o período do projeto. Marcas que possuem 

afinidade com o segmento podem patrocinar o projeto com inserção de 

logomarca em todo o material de comunicação do projeto, bem como fazer a 

ativação de marca nos locais em que ocorrem os eventos que relevam os 

ganhadores do concurso em sua respectiva categoria.  

 8. Criação de campanha do Clube do Assinante, enfatizando as 

vantagens em ser assinante Folha de Londrina (impresso e on-line) como: 

descontos em estabelecimentos comerciais parceiros, descontos e sorteios de 

ingressos para atrações artísticas e cinema. Esta ação visa reter os assinantes 

da Folha de Londrina, bem como gerar atratividade para alcançar novos 

assinantes. 

- anúncios sobre as promoções no jornal Folha de Londrina impresso e 

on-line; 

- ampliação do número de estabelecimentos comerciais parceiros do 

projeto; 

- criação do cartão do Clube do Assinante para facilitar o acesso aos 

descontos e vantagens junto aos estabelecimentos comerciais; 

9. Criação de campanha de aniversário do jornal “Folha aos 70 anos”: a 

campanha está sendo criada para comemorar os 70 anos de existência do 

jornal Folha de Londrina. O mote da campanha é a sua influência em marcos 

históricos importantes para a cidade e Londrina e como o veículo acompanhou 

as transformações da comunicação e manteve sua credibilidade até os dias 

atuais. A campanha será trabalhada de julho de 2017 a dezembro de 2018, 
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buscando mostrar ao mercado a força da marca Folha de Londrina no mercado 

e posicioná-la como um canal de comunicação que busca inovação para o seu 

negócio.  

- vídeo documentário feito em película com entrevistas de pessoas que 

participaram da história do jornal e testemunharam a influência do veículo nos 

marcos da cidade de Londrina e vivenciaram as transformações em 

comunicação as quais passou o jornal. O vídeo será veiculado na MultiTV, em 

canais de TV aberta parceiros do grupo; 

- anúncios sobre o aniversário do jornal publicados na Folha de 

Londrina, Portal Bonde e sites de grande acesso como UOL, entre outros; 

- organização de um evento em local de público da cidade de Londrina 

com atrações artísticas e culturais de acesso gratuito; 

- publicação semanal de reportagens jornalísticas especiais sobre a 

história do jornal com entrevistas com pessoas envolvidas. 

10. Implantação de CRM (Customer Relationship Management) para fomentar 

o marketing de relacionamento com clientes anunciantes e clientes assinantes 

da Folha de Londrina. Essa ação busca a fidelização de seus clientes 

anunciantes e assinantes: 

 - criação de mailing dos anunciantes do jornal contendo informações 

como dados pessoais e comportamentos sociais. O mailing será acionado em 

datas comemorativas importantes para o anunciante como seu aniversário, 

aniversário de sua esposa e filhos, presenteando o com algo atenda suas 

necessidades de comportamento social; 

 - criação de mailing dos assinantes do jornal contendo informações 

como dados pessoais e comportamentos sociais. O mailing será acionado em 

datas comemorativas importantes para o anunciante como seu aniversário, 

aniversário de sua esposa e filhos, presenteando-o com algo atendam suas 

necessidades de comportamento social; 
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11. Reformulação das propostas comerciais oferecendo investimento em 

plataforma Multimídia – anúncios em jornal impresso e on-line, anúncios no 

Portal Bonde, aparição de marca e comerciais na MultiTv. Essa ação pretende 

trazer melhores resultados de investimento para os anunciantes, bem como 

ampliar o mix de clientes. 

Para tanto, as ações de marketing deverão ser realizadas em longo prazo 

dentro de cronograma anual proposto a seguir:  
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6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 As ações propostas poderão ser realizadas desde que alguns fatores 

fundamentais contribuíam como: 

- Envolvimento de toda equipe de trabalho; 

- Concretização de parcerias e contratos de permuta com 

estabelecimentos comerciais e veículos de comunicação; 

- Organização e planejamento do trabalho realizado; 

- Respeito ao cronograma de ações;  

- Redução do índice de rotatividade entre as equipes de trabalho; 

- Melhorias no cenário econômico atual; 

- Ausência de novos entrantes concorrentes de mercado;   
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7. CONCLUSÃO 

Conforme propôs o objetivo geral este trabalho pretende elaborar um 

planejamento estratégico de marketing que possa contribuir para alavancar 

resultados comerciais e de posicionamento de marca para a empresa. 

Através das ações de marketing propostas no planejamento estratégico 

será possível alcançar os objetivos específicos como propor novas ações de 

marketing que possam contribuir com a estratégia competitiva do negócio. 

Através da Análise Swot foi possível visualizar os principais aspectos os 

quais a empresa vivencia atualmente e pensar em alternativas para melhorias 

de cenário comercial, de rentabilidade e produtividade. 

O trabalho buscou criar estratégias de marketing trazendo o 

envolvimento de todos os setores da empresa, entendendo que o alcance dos 

resultados esta diretamente relacionada à entrega de todos no processo de 

planejamento estratégico de marketing proposto. 
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9. ANEXOS 

9.1 Projeto Folha Verão - Clipping de anúncios do jornal Folha de 

Londrina  

 

9.2 Projeto Folha Verão – Clipping de anúncios no Portal Bonde 
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9.3 Participação ExpoLondrina 2017 – layout do stand Grupo Folha 
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9.4 Campanha “Junte e Troque” – layout anúncio do jornal 

NossoDia 
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9.5 Projeto Encontros Folha – layout de anúncio do jornal Folha de 

Londrina 
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9.6 Campanha Clube do Assinante – Clipping anúncio no jornal 

Folha de Londrina 

 


