
Gestão de Marketing: entenda mais.  

Por Alessandra Assumpção. 

O processo de Gestão de Marketing engloba planejamento, análise e controle das 

ações dentro da área que tem o objetivo de atingir o público, através da aplicação de 

técnicas e metodologias de Marketing. Seu papel é direcionar as equipes e coordenar 

a comunicação entre empresa e mercado. 

Vamos entender mais sobre a gestão de marketing. 

O que é a gestão de marketing? 

Quando falamos em Marketing, estamos tratando de um trabalho que cobre tudo, 

desde o branding ao design do produto, da publicidade à distribuição de conteúdo, e 

muito mais. 

Sua gestão inclui processo de pesquisa, levantamento e compreensão do seu 

mercado, análise de clientes e da indústria, tudo para garantir que eles sejam capazes 

de falar diretamente com o seu público-alvo de uma forma efetiva. 

Quais as principais responsabilidades? 

Independente do tamanho do negócio, a gestão de marketing precisa ser levada a 

sério e algumas responsabilidades são fundamentais para que o negócio tenha 

retorno. 

Mensagens promocionais 

Independentemente do formato que for utilizar nas ações de marketing, a criação de 

mensagens impactantes, que atraiam a atenção do público certo em qualquer tipo de 

mídia, é uma das responsabilidades mais importantes. 

Estratégias em vários canais 

Um dos pontos mais relevantes da gestão está em realizar testes de novas 

mensagens e ferramentas para encontrar oportunidades de crescimento da marca 

com o público. 

Orçamentos para campanhas 

Pensar em orçamentos para investir no marketing, por menor que seja, é construir e 

analisar resultados para compreender melhor o público e a persona. 
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Estratégias de mídia social 

A gestão de marketing está ligada às redes sociais, por isso é preciso pensar e colocar 

em prática estratégias para os canais digitais e entregar conteúdos relevantes. 

Metas e métricas de acompanhamento 

Para que todo o time de marketing consiga planejar suas ações na operação, é 

preciso ter um direcionamento anterior baseado em metas. 

Pesquisa de mercado e de clientes 

Nenhuma empresa pode ter uma visão completa do que é importante e em que nível 

essas questões são impactantes para o seu público sem antes realizar uma pesquisa 

aprofundada. 

Sempre há mais para aprender e quanto mais você sabe, melhor pode transmitir seu 

valor para o seu público-alvo.  

Crie processos 

Para ser estratégica, é preciso planejar e ter uma visão clara e objetiva. 

1. Definição das estratégias 

O começo é explorar as necessidades do consumidor e entender como o marketing 

desempenha um papel na criação de valor, por meio da entrega de soluções para 

essas necessidades do cliente. 

● Dentro desse determinado período de tempo, quais estratégias devemos 

executar? 

● Em qual contexto devemos nos basear para criar as ações? 

● Com quem devemos falar nas nossas ações de comunicação? 

 

2. Posicionamento da marca 

Um elemento importante do processo de marketing é o estágio de criação de valor 

através do posicionamento da marca. A gestão precisa decidir em qual segmento de 

mercado deve atuar, qual o direcionamento, posicionamento e o que isso implica na 

fase de criação das campanhas. 

Aqui também entram as ações de branding. Uma estratégia de marca eficaz permite 

que as empresas se diferenciam de seus concorrentes no mercado. 



3. Distribuição 

Com base no produto ou serviço que estão oferecendo, quais canais funcionam com 

maior eficiência? Esse é o trabalho de distribuição, que passa por essa escolha dos 

canais de atuação. 

Para construir uma marca forte, os profissionais de marketing precisam garantir que 

suas mensagens aos consumidores sejam claras e consistentes em todos os canais. 

4. Perfil e segmentação do cliente 

À medida que os gerentes de Marketing ajudam as empresas a subir na escada do 

gerenciamento de dados do cliente, eles são capazes de descobrir novos insights que 

informam as segmentações que podem trabalhar. Essa segmentação é fundamental 

para entregar a mensagem certa, no momento certo para as pessoas certas. 

 Faça a gestão de marketing 

Com essas dicas, o seu negócio ou a empresa podem ter estruturação das 

responsabilidades e dos processos para a gestão do marketing. 

A médio e longo prazos, você vai conferir os resultados e entender como estratégias 

são importantes para qualquer marca. 

 


