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RESUMO 

 

         O seguinte trabalho consiste em explicar ao leitor o que é planejamento e 

como ele se aplica na comunicação, levando-o a entender as partes que o com-

põe, assim como sua importância, funcionalidade e aplicação que originará um 

plano comunicacional para o Movimento Paz Por Favor que será também apre-

sentado. O objetivo deste consiste em dar mais visibilidade à organização no ano 

de 2020, criando uma campanha de propaganda com o foco de tornar mais co-

nhecida essa instituição que age pela paz. Embasado pelo briefing, ou resumo da 

situação, este projeto experimental usará de estratégias de marketing juntamente 

com informações mercadológicas, comerciais e de publicidade e propaganda digi-

tais, para desenvolver as melhores táticas e atividades de comunicação para que 

a missão da organização seja cumprida de maneira mais eficaz, assertiva e efici-

ente. 

 

Palavras-chave: Planejamento, plano de comunicação, paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT   

          

       The following work consist in clarify to the reader the concept of what planning 

is, leading him to understand its component parts, as well as their importance, 

functionality and application. In addition to the theoretical review, this paper pre-

sents the Movimento Paz Por Favor and his ideology (Peace Please Movement). 

Developing a communication plan to make the organization more visible in the ye-

ar 2020, making it better known. Based on the briefing or summary of the situation, 

this experimental plan will uses marketing, business and communication knowled-

ge and techniques to develop the best communication strategies and activities so 

that the organization’s mission to be more effectively, assertively and efficiently 

fulfilled.    

 

Key-words: Planning, communication plan, peace. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

        A pesquisa apresentada neste trabalho propõe a criação do plano de comu-

nicação de um movimento social denominado Paz Por Favor, objetivando dar 

mais visibilidade ao projeto. O foco é dar mais notoriedade à instituição e seus 

ideais, tornando-os mais bem difundidos e conhecidos afim de que a empresa 

consiga cumprir sua missão de conectar comunidades com afinidades semelhan-

tes que acreditem que a humanidade pode, consegue e precisa viver em uma so-

ciedade melhor e mais fraterna, pois é através da ação do indivíduo que se tem a 

modificação social.  

        Para tanto, primeiramente será apresentado e definido o que é planejamento 

e como ele origina um plano de comunicação. Será apresentado de forma de fácil 

interpretação, os elementos que o compõe e suas funcionalidades. 

        Há a necessidade da elaboração deste plano de comunicação, para nortear 

as ações, obtenção de conhecimento prático teórico sobre ferramentas de marke-

ting, ter dimensão do impacto de cada passo que será dado e principalmente para 

que se obtenha mais eficácia nos resultados almejados, sabendo do grau de exi-

gência do público, do mercado e da sociedade, que atualmente interagem do for-

ma diferente à absorção das mensagens que lhe são comunicadas.  

         No segundo momento deste trabalho, será apresentado o briefing, que con-

terá as suas demandas, dados institucionais e informações detalhadas sobre o 

projeto. Além disso, será apresentado uma análise do macroambiente, revelando 

informações sobre os principais itens que mais se relacionam com as necessida-

des e o ideal para o plano de comunicação aqui em desenvolvimento. Posterior-

mente, a definição de seu mercado-alvo e público-alvo. Será apresentado tam-

bém os aspectos do ambiente interno da organização e seu portfólio atual. Ao fim, 

as estratégias de publicidade e propaganda que foram planejadas à comunicação 

e os resultados almejados. 

        Ao final deste projeto de comunicação, estará o plano de atividades de co-

municação que servirá como bússola para que o marketing consiga chegar a seus 

objetivos e metas estabelecidas neste projeto.  

       Tem-se uma instituição que promove o bem estar social, agindo através da 

divulgação de conteúdos relacionados em seus canais digitais e realização de 
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eventos interativos, que é amparada por um site, no qual deverá receber estraté-

gias de melhor posicionamento na internet, visando objetivamente tornar o projeto 

mais conhecido.  

        Usando a comunicação no tom exato e as ferramentas corretas para que se-

ja transmitida a mensagem ideal ao público-alvo do movimento, almeja-se o su-

cesso deste projeto em conquistar a adesão de mais pessoas, assim como a sua, 

caro leitor, para com as causas, ideais e estilo de vida Paz Por Favor. 

         Por fim, apresento o meu envolvimento com esta organização e o porquê 

deste movimento existir. 

          Me chamo João Márcio Inácio Siqueira. Fui criado para o mundo. Além do Portu-

guês, adquiri fluência em Inglês e Espanhol e rodei por 5 Continentes absorvendo o me-

lhor que o Planeta poderia me oferecer. Sou um Comunicador Social que com ape-

nas 20 anos de idade tive a empresa mais influente da comunicação em Mídias 

Digitais e Veículo Web de Goiás no ano de 2012. 

          Sucesso profissional, ganhei conhecimento, respeito e moral! 

          Até que então, um ano depois, a minha alma se adoeceu. Problemas e per-

das familiares me levaram a uma forte depressão. Sofri com angústias e transtor-

nos inimagináveis que um certo dia, me levaram a ter um Surto de Pânico no 

qual, inconscientemente, tentei acabar com essa passagem pulando do 8º Andar 

de meu prédio. 

          Hoje, estou vivo e curado! E recebi uma segunda chance de fazer ainda 

mais pelas pessoas e o mundo onde vivo! 

          Esse é o meu envolvimento! Usar o meu exemplo com a superação de uma 

doença que é o Mal do Século, para através de um Movimento Social conectar 

pessoas que querem Paz e estão dispostas a fazer algo por isso.  

           A busca pela Paz Interior e Exterior é o que me motiva a desenvolver o 

projeto Paz Por Favor que visa compartilhar experiências, oferecer conhecimen-

tos e salvar vidas que com certeza poderão mudar o Mundo! 
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2 PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

 

        Planejamento é um processo administrativo e sistemático para se atingir um 

determinado objetivo, coordenando a atuação do governo, empresa ou assunto 

em questão, segundo Corrêa (1990). Pode ser usado também na área de comu-

nicação. Sendo assim, o planejamento de comunicação refere-se à organização e 

sistematização das partes e métodos que englobam o desenvolvimento, execução 

e conclusão de uma ideia comunicacional. De acordo com Corrêa (1990), plane-

jamento de comunicação: 

Deve ser compreendido como uma derivada do planejamento de marke-
ting. Como um processo administrativo e sistemático, teria a finalidade 
de coordenar os objetivos, estratégias e as diversas fases de uma cam-
panha de propaganda, promoção de vendas ou de relações públicas 
com os estipulados pelo marketing, procurando atingir o máximo de re-
torno sobre o investimento realizado (CORRÊA, 1990, p.75). 
 

        A função do planejamento de comunicação é coordenar as ações dessa 

área, para que as mesmas ocorram da maneira devida, no prazo correto, com o 

tom exato da mensagem para com seu público-alvo, no lugar estabelecido e com 

a verba dedicada. 

        Trabalhando com planejamento de comunicação podemos entender, segun-

do Lupetti (2003, p.84), que este está diretamente ligado ao planejamento de 

marketing1, como já afirmado acima por Corrêa (1990). 

        Seguindo os conhecimentos e fundamentos de Vasconcelos (2009), é atra-

vés desse planejamento que podemos chegar a melhor solução para o problema 

ligado a área de promoção em marketing, pois se tem a compreensão da situação 

atual de mercado da empresa, bem como das necessidades e expectativas das 

pessoas e do segmento em relação aos produtos ou serviços oferecidos.  

Para comunicar adequadamente o produto/empresa, fazendo uso inte-
grado das ferramentas do composto de comunicação, tendo como fun-
ção potencializar mercados e atingir objetivos específicos (VASCONCE-
LOS, 2009, p.21). 
 

        O planejamento de comunicação possui diversas aplicabilidades e funciona-

lidades, como exemplos, aumentar a visibilidade da marca ou lembrança de mar-

                                                             
1 Marketing – é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofer-

tas que têm valor para consumidores, clientes parceiros e sociedade em geral. (Aprovado em 2017) Defini-

ção da A.M.A (Amercican Marketing Association) Associação Americana de Marketing (fonte 

www.ama.org). 
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ca, desenvolver uma propaganda promocional, institucional, de posicionamento 

ou reposicionamento de produto ou da empresa. Sendo assim, reage em cada 

uma delas de forma específica, de acordo com cada objetivo, focando sempre em 

sua zona de atuação individual, no seu universo de abrangência.  

        Planejar a comunicação é um processo dinâmico e flexível, pois é necessário 

se adaptar às mudanças que ocorrem no desenvolvimento das atribuições de 

uma empresa no mundo globalizado. No planejamento são apresentadas as ativi-

dades que deverão ser utilizadas para idealizar e executar as campanhas e ações 

de comunicação, bem como seu processo de criação. 

        Segundo Corrêa (1990, p.84) sobre a aplicabilidade de se planejar a comuni-

cação de uma empresa ou instituição, dá-se em:  

A sua aplicação torna-se especialmente importante em tempos de crise, 
onde os riscos são maiores, os recursos mais difíceis, as incertezas se 
avolumam e o comportamento do mercado se modifica nervosamente 
para todas as direções, desnorteando os mais argutos planejadores 
(CORRÊA, 1990) 

 

        Desenvolver um planejamento é fundamental principalmente para o acom-

panhamento organizacional de uma ideia ou processo em desenvolvimento, pois 

este possui a cronologia de quando o que se deve fazer, deverá ocorrer. Nele, 

haverá também informações provenientes e acerca da empresa e do mercado em 

observação, auxiliando na compreensão do problema de marketing a ser resolvi-

do, elucidando a criação das soluções que aqui serão apresentadas. 

        Existem diversos modelos de planejamento de comunicação. Este projeto 

experimental usará como base de formação teórica, a metodologia aplicada de 

Públio (2008). Sua referência indica planejar em duas etapas, a primeira seria o 

diagnóstico da situação, do mercado e da organização em questão. Já a segunda, 

diz respeito ao projeto de comunicação que será gerado, a prática deste trabalho, 

objetivos do marketing e da comunicação, estratégias, táticas, posicionamento e 

cronograma de ações e instrumentos de avaliação. 

        Etimologicamente, diagnóstico, palavra de origem grega (dia (através de) + 

gnosis (conhecimento)), significa ‘’ através do conhecimento’’. Para Públio (2008) 

esta primeira etapa denomina-se assim pois é através dessa análise técnica que 

teremos a percepção, com base nos sintomas e sinais apresentados pela empre-

sa, dos reais problemas comunicacionais que este organismo corporativo possa 

ter e necessita solucionar. 
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Da mesma maneira, o diagnóstico proposto para um planejamento de 
comunicação pretende identificar um problema que esteja impedindo, ou 
no mínimo prejudicando, uma organização a atingir seu objetivo (PÚ-
BLIO, 2008, p.19).  
 

        A parte do planejamento que corresponde ao diagnóstico serve como fonte 

de conhecimento, análise e gestão da informação aplicada dos aspectos externos 

à empresa. Segundo Públio (2008) esta primeira etapa é composta por: Análise 

da Situação da Organização e do Ambiente Mercadológico, compreendido por 

Macroambiente, Mercado-alvo e Microambiente; Análise Interna da Organização; 

e Análise Swot2 (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).  

         A Análise da Situação da Organização e do Ambiente Mercadológico ou 

Análise de Situação de Mercado, diz respeito, de acordo com Públio (2008), a tu-

do que é externo à instituição. Visa situar a empresa em seu ambiente de negó-

cios atual, por isso, essa pesquisa é iniciada de fora para dentro. Fatores como 

tamanho (dimensão e avaliação do mercado potencial e estimativa de consumo), 

tendências mercadológicas (se o mercado está em crescimento, estagnação ou 

declínio), concorrência (informações sobre as atividades, quantidade e o peso dos 

rivais de mercado) e o avanço tecnológico (o quão modernizado está a área de 

atuação favorecendo diferenciações à concorrência), afetam e influenciam forte-

mente a tomada de decisões e os rumos do planejamento comunicacional. Cada 

aspecto será ponderado no diagnóstico de acordo com sua relevância e influência 

no fluxo de desenvolvimento das atividades aqui programadas.  

        Complementar a esta análise, esses dados e fatos comportamentais e soci-

ais são ainda categorizados por: macroambiente, que consiste na apresentação 

dos aspectos mais importantes e relevantes sobre o meio no qual a empresa está 

inserida; mercado alvo que é o recorte do macroambiente onde está o consumi-

dor/usuário que necessita da organização; microambiente conhecido como análi-

se de setor, também está relacionado ao macroambiente, pois engloba os forne-

cedores, distribuidores e concorrentes (diretos e indiretos). 

        O macroambiente “apresenta e analisa os aspectos mais importantes do 

meio onde a empresa está inserida’’ (PÚBLIO, 2008, p.11). É nada mais que o 

atual mercado global no qual a organização atua e atende. Por isso, tendências 

                                                             
2 A análise de Swot estuda a competitividade de uma organização segundo quatro variáveis que 

dão origem ao seu nome: forças (Strenghts), fraquezas (Weaknesses), oportunidades (Oportuni-
ties) e amaças (Threats) (PÚBLIO, 2008, p.112).      
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econômicas (como crises financeiras), políticas (novas eleições, queda do gover-

no), demográficas (regiões de maior desenvolvimento), tecnológicas (o quão 

avançado está o setor) e comportamentais da sociedade, refletem diretamente 

nos hábitos, processos e tomadas de decisões da empresa, em relação aos seus 

produtos, valores, lançamentos e principalmente ao posicionamento de mercado 

que a organização deseja ter.  

        Para entender a importância e a necessidade das percepções do macro am-

biente, que faz parte da análise externa do diagnóstico, “basta lembrar a influên-

cia que as alterações na economia mundial ou de um país exercem sobre os hábi-

tos de consumo, o poder aquisitivo e as necessidades da população’’ (VASCON-

CELOS, 2009, p.52). Dentro desse entendimento, os fatores políticos também são 

pertinentes aqui e devem ser elucidados, pois, à exemplo de nossa realidade bra-

sileira, a eleição de um novo presidente da república, reflete substancialmente na 

demanda de mercado, quanto no comportamento do consumidor, mais ainda nos 

preços do fornecedores de matéria prima, quanto no preço repassado aos distri-

buidores e consumidores, pois toda essa cadeia é conectada. Por isso, ações li-

gadas a esse assunto, interferem neste planejamento da empresa, alterando de 

forma direta o plano comunicacional a ser desenvolvido frente a uma nova reali-

dade de negócios, uma nova situação do mercado e por isso devem ser notados. 

        Fatores demográficos como taxa de natalidade, expectativa de vida, média 

etária de determinada região, renda familiar, nível de escolaridade, são algumas 

das variáveis da Ciência Social que estuda e investiga as relações humanas, per-

tinentes ao planejamento de comunicação. Esses dados auxiliarão na definição 

do perfil social do consumidor, influenciando de forma predominante a criação do 

tom da mensagem no qual a empresa deverá se comunicar com seu público. 

        O mercado-alvo, diferente do público-alvo, é o grupo de pessoas estrategi-

camente analisado através dos dados do macroambiente, que possuem certas 

necessidades a serem supridas, são usuários de um mercado que precisam de 

determinados produtos ou serviços. O público-alvo é uma seleção estratégica, 

dentro da população, o grupo com o qual a empresa quer se comunicar, enquanto 

“o mercado-alvo serve para indicar o grupo de pessoas para o qual a organização 

decide direcionar seus esforços de marketing’’ (PÚBLIO, 2008, p.72). Portanto, é 

de suma importância esse conhecimento a respeito da demanda do mercado, 
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pois assim a comunicação terá a maior eficácia estratégica em se comunicar com 

quem de fato pode assumir a decisão de consumo da marca, de seus produtos e 

seus serviços. 

        Os dados contidos na análise de micro ambiente, dizem respeito ao setor de 

atuação de mercado da empresa. ‘’ O micro ambiente de um organização é com-

posto pela indústria ou pelas indústrias com as quais ela se relaciona’’ (PÚBLIO, 

2008, p.85). Indústria não com o sentido similar à empresa, mas no sentido de 

ramo, de conjunto de empresas que atuam e se relacionam dentro do mesmo se-

tor de atividade econômica. Nesse sentido, fornecedores de insumos para o pro-

cesso serão analisados e elucidados nesta parte da análise do micro ambiente. 

Os distribuidores, pessoal responsável por levar a mercadoria até o consumidor 

final ou ao revendedor, assim como seus canais de distribuição serão pautados 

nessa etapa. Paralelamente, será feita a análise dos concorrentes, com o objetivo 

de entender melhor esse processo alheio, a fim de definir o tom da comunicação 

para não chocar com o rival de mercado e se diferenciar, comparando as apre-

sentações dos produtos, dos serviços e da empresa.  

        É de suma relevância essa análise das atividades das demais organizações 

do mercado, sejam elas concorrentes diretas, com o mesmo tipo de produto ou 

serviço, ou concorrentes indiretos, que não necessariamente são da mesma in-

dústria, mas que podem de certa forma tomar o usuário de um mesmo mercado, 

para outra indústria. Esses fatores de comparação que refletem na escolha do 

consumidor podem reorientar a comunicação com base em uma oportunidade 

identificada na falha de algum concorrente, podendo trazer enormes benefícios 

comerciais para a instituição.  

        Para além da parte de análise de fatores externos, o diagnóstico conta com a 

apreciação de fatores intrínsecos à própria empresa. Nesta etapa é feita a Análise 

Interna da Organização, onde histórico, portfólio, preços, sistemas de distribuição, 

força de vendas e diferenciais são destacados, para que se tome conhecimento 

da proporção real do negócio/empresa em estudo. Além disso, fatos como a divi-

são dos departamentos, funcionários e funções de cada setor atuante dentro da 

organização são mostrados para que se tenha noção de como acontece realmen-

te o sistema de trabalho da empresa. 

        Dentro dessa Análise Interna da Organização é de suma relevância o foco 
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no produto, seja a marca da instituição ou seus derivados físicos comerciais. Fa-

tores como a sazonalidade do consumo, dados sobre preço, análise sobre as 

vendas, valor de mercado em relação aos concorrentes, sistema de distribuição e 

principais diferenciais servirão para levantar as estratégias de posicionamento 

comercial. 

        Com todo esse conteúdo em mãos, podemos compreender o contexto em 

que uma organização está inserida e como ela compete nesse cenário. Umas das 

formas de se analisar esses dados é através da matriz Swot. De acordo com Pú-

blio (2008, p.112): 

Através desta metodologia é possível fazer-se a análise da situação atu-
al da empresa e suas potencialidades. Os dois primeiros itens – forças e 
fraquezas – estão relacionados à análise dos recursos internos da em-
presa comparados principalmente a seu microambiente, enquanto que 
os dois últimos itens – ameaças e oportunidades – estão relacionados ao 
meio no qual a empresa está inserida. 
 

        Segundo os preceitos de Públio (2008), a segunda etapa de levantamento de 

conteúdo sobre um planejamento de comunicação compreende as partes práticas 

sobre a instituição estudada. Neste momento, tomaremos conhecimento da maté-

ria empresarial, institucional, e situacional da organização para a qual iremos tra-

balhar em prol de solucionar os problemas de comunicação, aplicando o planeja-

mento de comunicação desenvolvido. 

        Este segundo momento do trabalho é compreendido pelos seguintes itens: 

Missão, Visão e Valores; Objetivos e Estratégias de Marketing; Objetivos e Estra-

tégia de Comunicação; Posicionamento: O que Comunicar; Criação: Como Co-

municar; Meios Planejados para difusão da Comunicação; Verba e Orçamento. O 

seu objetivo é alinhar os valores e as filosofias da organização para com o enten-

dimento que o plano3 de comunicação em desenvolvimento precisa ter para aten-

der a demanda mercadológica da instituição. 

        Ao se elencar e entender a função e o sentido da Missão, a Visão e os Valo-

res de uma instituição, tem-se o conhecimento mais próximo sobre a identidade 

da organização, sua personalidade empresarial. Assim como um ser-humano tem 

suas características que o definem e o inserem na sociedade, falar sobre esses 

itens é de grande importância para se conhecer a fundo a origem e a forma de 

                                                             
3 “Plano – poderia ser definido como sendo o documento que contém o programa planejado” 

(CORRÊA, 1990, p.75). 
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pensar ideológica da empresa em relação ao mercado, aos seus objetivos e à sua 

essência comercial que a faz existir e ser necessária para os consumidores. Será 

através desses dados internos, juntamente com os dados externos referentes ao 

mercado, que os objetivos de marketing serão embasados, para que, em harmo-

nia com os objetivos de comunicação, a empresa consiga comunicar de maneira 

exata e eficaz com seu público-alvo, conseguindo o sucesso do objetivo traçado. 

        A Missão se categoriza como o aspecto da identidade da organização que 

diz respeito a suas inspirações e intenções. É na Missão que a empresa revela a 

personalidade de seu espírito comercial para o consumidor, demonstrando ainda 

parte de seus valores, posicionando-a e norteando suas decisões, seguindo a ma-

triz de suas competências e ambições. Sempre composta por verbos, indicando 

ação, a Missão de uma instituição procura elucidar o que ela quer realizar, qual 

sua razão de existir e o porquê que ela faz o que faz. A Missão deve ser única, 

duradoura, prática e operacional, além de ser inspiradora de uma maneira geral, 

para o mercado, para os colaboradores e principalmente os consumidores. 

        Juntamente com a Missão, temos que saber a Visão que a empresa tem pa-

ra o seu negócio no seu segmento de atuação, quais seriam os horizontes alme-

jados pela corporação.” Para as organizações da sociedade civil a declaração da 

visão é como um guia que permite que se enxergue um caminho para transformar 

planos e projetos em realidade’’ (PÚBLIO, 2008, p.137). A Visão de uma empresa 

deve direcionar seus valores de acordo com a perspectiva que a organização tem 

para ela mesma e para o mercado, projetando o que a Missão irá estabelecer. A 

Visão revela o tipo de instituição que ela quer ser, mostrando o que ela quer que a 

sociedade, que irá consumi-la, saiba sobre si, sua intenção.  

        Os Valores de uma organização tratam de seus princípios. Sua essenciali-

dade ética, moral, humanística e como isso refletirá na postura comercial que a 

empresa quer ter e estabelecer ao longo de sua existência. Essa definição da 

empresa a coloca além de sua existência fabril ou mercantil, pois os Valores são 

constituídos de sentimentos e personalidades, fazendo com que as pessoas des-

sa instituição sejam tocadas, pois são preceitos gerados pelo pessoal que com-

põe a organização, segundo Públio (2008). É elencado de forma hierárquica, de 

acordo com o que mais predomina na essência do existir dessa organização co-

mo instituição comercial, assim sendo, determinar a relevância de seus aspectos 
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individuais, escalando a ordem das ações que mais lhe importa, norteando o pen-

samento das pessoas rumo a ideologia da organização. 

                                   Os valores organizacionais são derivados do pensamento da organiza-
ção e do pessoal que a compõe. Abrangem um leque que vai desde as 
necessidades fisiológicas dos indivíduos até as necessidades de sobre-
vivência e bem-estar da organização (PÚBLIO, 2008, p.138). 

 

        Após essa elucidação e apresentação da identidade e ideologia da empresa, 

é a vez se serem apresentados os Objetivos e Estratégias de Marketing. Antes de 

mais nada, objetivo é o conjunto das informações qualitativas, que demandam um 

resultado a respeito de uma Missão que a empresa tem que cumprir (PÚBLIO, 

2008). No caso dos Objetivos de Marketing, esses estão ligados a resolver algum 

problema mercadológico que instituição está enfrentando. Estes Objetivos podem 

demandar, o crescimento de um percentual definido de mercado, o aumento de-

sejado nas vendas, ganhar maior participação de mercado ou até mesmo criar um 

novo mercado, porém tudo isso com base em dados e estimativas pré-definidas 

de percentual ou números, pois o Objetivo não pode ser vago, é necessário então 

quantifica-lo, estabelecendo tempo e valores através de metas.  

        Depois de definido as Estratégias de Marketing, é chegado o momento de 

pensar nos Objetivos e Estratégias de Comunicação para que se possa atingir 

especificamente e da maneira eficaz, o público-alvo que foi estabelecido pelo 

marketing. A partir do momento que se define a criação de uma campanha pro-

mocional, que é uma ferramenta da estratégia, é necessário saber o que comuni-

car, para quem estamos comunicando e os meios certos de levar essa mensagem 

comunicacional ao receptor potencial.  

        Para isso é necessário entender que os resultados da comunicação, segun-

do Públio (2008), se dividem em quatro fases principais: conhecimento, compre-

ensão, convicção e ação. O primeiro momento serve de orientação para a criação 

fazer-se tornar conhecida a empresa, produto ou serviço. Após esse momento, a 

comunicação precisa passar para a compreensão do que se deseja para o enten-

dimento do público, ou seja, as pessoas entenderem do que se trata. Posterior-

mente, chega-se à convicção de determinada ideia, se o produto ou serviço de 

fato consegue ser convincente com sua mensagem, transmitido confiança. E por 

fim o resultado mais esperado que a comunicação pode levar ao mercado, que é 

a ação de compra ou consumo do serviço e é isso o que se almeja conseguir com 
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as estratégias aqui criadas para se concluir os Objetivos de Comunicação. 

        O primeiro e principal passo para se solucionar um problema, é obviamente 

saber do problema, as circunstâncias e fatores que o criaram e que estão impe-

dindo a empresa de concluir seus objetivos. “O problema de comunicação é exa-

tamente a pergunta que o objetivo da comunicação pretende responder, ao detec-

tar um deles, automaticamente detecta-se o outro’’ (PÚBLIO, 2008, p.152). Sendo 

assim, uma vez identificado a problemática, apresenta-se os objetivos que neces-

sitarão de serem cumpridos, passando pelo processo de identificação do seu pú-

blico-alvo, ou seja, as pessoas para as quais os esforços de marketing devem ser 

destinados, para que se possa então chegar às estratégias para reagir ao deter-

minado problema comunicacional. 

        Essas estratégias são compostas pelos elementos que contemplam o mix de 

comunicação ou ainda, segundo Públio (2008), os elementos da CIM (Comunica-

ção Integrada de Marketing). São as ferramentas da comunicação, os seus meios 

operacionais.  

Os elementos do mix de comunicação são, principalmente: a propagan-
da, ou campanhas de mídia, promoção de vendas, relações públicas e 
venda pessoal; somem-se a esses elementos a identidade visual e cor-
porativa e estratégias de web (PÚBLIO, 2008, p.156). 

 

        Complementar à propaganda, que segundo o autor, é a ‘’ estratégia direcio-

nada a enviar uma mensagem a grande quantidade de pessoas utilizando uma 

mídia de massa’’ (PÚBLIO, 2008, p.159), existem ainda dentro de suas práticas, 

as seguintes táticas: Marketing Promocional, que é a estratégia de comunicar e 

promover empresas ou produtos sem o uso da mídia convencional; Relações Pú-

blicas, que são estratégias voltadas a públicos de interesse, incluindo assessoria 

de imprensa, publicações institucionais e é responsável por criar relações com a 

comunidade; Venda Pessoal, sendo as estratégias de transmitir imagens positivas 

através das pessoas relacionadas à organização, vendedores, funcionários, dire-

tores e compradores; Identidade Visual, que é a transmissão de imagens positivas 

através dos objetos da empresa, tipo, marca, papelaria, uniformes e outros; e por 

fim Web, que seria as estratégias de uso dos infinitos recursos que a grande rede 

mundial proporciona. 

        Após esse processo de levantamento de informações externas e internas, 

que como um todo, definem a empresa, seu problema e estrutura o planejamento 
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que será criado, a fim de gerar um plano de comunicação que visa resolver certos 

objetivos, através de diversas estratégias, é definido o Posicionamento da comu-

nicação da organização. Não se refere à marca ou ao produto, mas sim àquilo 

que o público pensa sobre ele, segundo Públio (2008). A posição da empresa é 

essencial, saber sobre qual ou quais bandeiras ela deseja levantar. Reflete inten-

samente na forma como o processo comunicacional será criado, de maneira com 

que seu posicionamento como empresa, ocupe o lugar que ela deseja, se portan-

do de maneira ideal para com seu público-alvo, interferindo em como a instituição 

é percebida pelo consumidor. É neste momento que se define o que comunicar. 

        Após definido a matéria-prima para que a criação possa ter o que comunicar, 

é necessário definir o como comunicar. Já apresentando as aspirações das peças 

de comunicação que serão criadas a partir de todo o embasamento desse plane-

jamento. Esse é o momento de conceituação da marca e de sua identidade. É re-

alizado o processo criativo para a empresa, que, por meios visuais e audiovisuais, 

consiga demonstrar e posicionar junto ao consumidor, fazendo-o agir segundo às 

quatro formas de reação comunicacional, despertando-o à ação e levando-o à 

adesão. 

        O processo de Criação é o início do desenvolvimento do externar de tudo 

aquilo que já sabemos sobre a empresa, incluindo sua missão e objetivos, tendo 

conhecimento sobre a sua essência em valores e sobretudo o conteúdo comuni-

cacional, o que será comunicado. Sua apresentação é dividida em duas etapas, 

sendo o conceito da criação ou conceito comunicacional e as peças de comunica-

ção, ou seja, o que será visto pelo público-alvo. É a parte artística que se manifes-

ta no planejamento, onde há o pensamento criativo agindo de forma embasada de 

conteúdo e dados sobre a empresa, com o objetivo de, através da transmissão da 

mensagem estética e textual, solucionar o problema comunicacional elencado.  

        Ao mesmo tempo que se criam as peças, com base nos objetivos comunica-

cionais, elegem-se as mídias e os meios para difundir essa mensagem criada 

também de forma estratégica. 

O termo mídia é muito mais abrangente do que simplesmente o planeja-
mento de utilização dos veículos tradicionais de propaganda: TV, jornal, 
rádio, revista e outdoor. Mídia, na verdade, refere-se a qualquer meio de 
difusão da comunicação (PÚBLIO, 2008, p.189). 
 

        Assim como a criação é apresentada e tem suas defesas organizadas em 
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conceito e peças publicitárias, as mídias também possuem sua hierarquia de justi-

ficativa, que segundo Públio (2008), se colocam em: objetivo de mídia, estratégias 

de mídia, justificativa dos meios, táticas de mídia e a programação resumida de 

mídia, ou seja, como serão programadas as inserções. O objetivo de mídia con-

templa a meta a ser cumprida e também dados como a cobertura geográfica (lo-

calidades da veiculação), a duração da campanha (tempo que deseja permanecer 

no ar), a cobertura da campanha (o percentual do público-alvo que almeja-se 

atingir ao longo da campanha) e a frequência media ideal (quantas vezes a men-

sagem precisa ser vista pelo público-alvo para que ela se fixe) para levar a comu-

nicação criada de maneira estratégica e eficaz ao público desejado. 

        Dentro do Objetivo de Mídia, é importante relevar alguns fatores que serão 

determinantes nas práticas de difusão, como, a criatividade na elaboração das 

campanhas, ou seja, o que é elaborado de maneira interessante necessita de 

menos frequência de mídia para fixar a mensagem para com o público-alvo, se-

gundo Públio (2008). O grau de exposição dos concorrentes, também interfere 

nessa definição pois um rival de mercado com alta visibilidade demandará uma 

maior frequência da empresa para atingir seu público. O nível de necessidade do 

produto ou serviço da empresa também irá interferir na quantidade de vezes que 

o público necessitará receber a mensagem (definição de frequência) para a mes-

ma se fixar. Por fim, somando a esse entendimento, o objetivo da comunicação 

será responsável por reger a estratégia de veiculação, pois é ele quem dará o pe-

so maior sobre a frequência ideal para que se concretize toda a ação planejada.  

        As estratégias de mídia contemplam as ferramentas práticas que serão usa-

das no comunicar da ideia. Os meios, os métodos, o fluxo e a divisão do orça-

mento. Nessa fase, há o amparo dos dados levantados pelo marketing, como pú-

blico-alvo, objetivo da campanha e suas características e caráter de consumo. 

São nas estratégias, que, segundo Públio (2008), determina-se os métodos de 

utilização dos meios. De que forma utilizar, juntamente com a missão e a modali-

dade de se utilizar determinada mídia de tal maneira elencada. 

        Após definido os veículos, exposto a frequência ideal para comunicar com o 

público desejado, é necessário a definição e divisão do orçamento entre orçamen-

to do plano e orçamento de mídia. Esse momento de separação das custas se 

organiza em criação, produção e veiculação/distribuição que é especificamente o 



 

 

22 

 

orçamento das mídias, e que serão todos melhor explicados a seguir. 

        Para elucidar melhor esse entendimento e separação, cada produto de vei-

culação necessita pagar um valor para ser divulgado e inserido na programação 

dos veículos, essa informações são o orçamento de mídia. Anteriormente a com-

pra do espaço publicitário, vem o custo de produção visual ou audiovisual dessa 

criação. Se é um material impresso, um design gráfico, se é um vídeo envolverá 

custos de produção e edição, se é um anúncio para rádio o custo de gravar a vi-

nheta ou testemunhal, dentre outros. Então com isso, chega-se ao orçamento de 

criação e produção, que por sua vez, vem atrelado com as justificativas das defe-

sas de cada veículo de mídia estratégico. Com esses dados, temos a noção do 

total do investimento que será necessário dispor, e assim sendo também, pode-

remos no futuro, com base naquilo que se sabe sobre os valores empregados, 

calcular o retorno em marketing (ROI de marketing), ou seja, qual o indicador en-

tre o valor investido comparado ao retorno de consumo obtivo.  

         Inicia-se então a fase de levantamento da verba - que se trata do valor dis-

ponibilizado pela organização para realização e sustentação de toda campanha – 

e elaboração do orçamento, que é de fato o valor que custará para atingir se o 

público-alvo, que, retomando, é dividido em três partes: Criação (todo material vi-

sual, estético e ideológico da campanha ou ação), Produção (custo relacionado a 

contratação de profissionais específicos, fazer materiais impressos e gerar produ-

tos audiovisuais) e Veiculação e Distribuição (todo custo dos meios ou mídias e 

de distribuição do material de criação).  

        Ambos podem representar a mesma coisa porém aqui suas origens são di-

vergentes, a verba vem da empresa e o orçamento do planejamento estratégico 

elaborado, e precisam seguir rumo ao mesmo objetivo, que é aliar a viabilidade 

econômica para realização do plano proposto. Neste momento é necessário que 

haja uma harmonia na fidelização entre o que foi planejado e o que será executa-

do pela empresa, estamos com o trabalho pronto e sabemos sobre sua viabilida-

de econômica. É chegada a hora da criação da ordem cronológica das atividades. 

        Agora que estamos com todas as informações necessárias elencadas e ca-

tegorizadas em suas devidas zonas de abrangência, é criado o cronograma de 

atividades, além dos métodos de avaliação e controle. Quando começará certa 

atividade, qual a demanda sob a frequência das ações planejadas em desenvol-
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vimento, o prazo que isso se dará, se será trimestral, semestral ou anual e demais 

processos. Esse cronograma contemplará inclusive este momento de desenvol-

vimento deste planejamento de comunicação. Essa parte do trabalho inclui a ori-

entação temporal, para que a criação, a produção e a veiculação do que foi de-

senvolvido de maneira estratégica, com uma missão e um objetivo, possa saber o 

momento certo de ser idealizado, realizado e veiculado. Concomitantemente, é 

necessário criar os parâmetros e métodos de coletas de resultados, avaliação e 

controle. Saber o quão bem está se desenvolvendo a campanha ou ação do pla-

no, o controle de materiais impressos, checagem sobre as veiculações adquiridas 

e feedback (retorno) dos consumidores.  

        Nesse momento é feito a ‘’ determinação dos sistemas ou métodos dos re-

sultados da campanha de comunicação’’ (PÚBLIO, 2008, p.13), com isso elenca-

do e esquematizado, estamos prontos para colocar o plano em prática. Ação! 
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3 BRIEFING DO MOVIMENTO SOCIAL 

 

        Neste terceiro capítulo do trabalho, é proposto a elucidação e o entendimen-

to do que é o briefing, as partes que o integram e como ele se aplica ao caso es-

tudado neste projeto experimental baseado no movimento social chamado Paz 

Por Favor. 

        Partindo da formação etimológica da palavra, briefing, trata-se de um termo 

inglês cuja formação se dá pelo sufixo ing que além de indicar uma atividade futu-

ra e servir de qualificador, também representa que o verbo ou substantivo está em 

ação. Brief por sua vez significa “breve’’. Adaptando o entendimento seria “abrevi-

ação’’, ou melhor conhecido, o resumo de certa situação. Com isso, temos que 

briefing é a ação de resumir determinada atividade com o propósito de conhecê-

la.   

        Segundo Públio (2008) a palavra briefing foi criada durante a Segunda Guer-

ra Mundial, para ser a forma de repassar as informações a um grupo específico 

de pessoas envolvidas, um resumo dos tópicos cruciais das táticas militares. Pro-

curava-se evitar assim, o acúmulo ou apresentação de fatos desnecessários, des-

favorecendo também o vazamento das estratégias gerais criadas pelos generais. 

Foca-se apenas no que é de suma importância para aquela situação de uma ati-

vidade em desenvolvimento. 

Briefing significa passagem de uma informação de uma pessoa para a 
outra. Nas agências de comunicação a passagem da informação se dá 
do anunciante – determinador do problema – para os profissionais da 
agência – responsáveis pela elaboração, criação e viabilização do proje-
to. Portanto, é importante verificar quais informações são relevantes para 
as pessoas que as receberão (PÚBLIO, 2008, p.36). 

 
        Para montarmos o briefing do movimento Paz Por Favor, usaremos neste 

projeto as cinco perguntas-chave para o resumo (Quem? O que? Como? Onde? 

Quando?) de Corrêa (2004), juntamente com os esclarecimentos de Lupetti 

(2000), e finalizaremos com o modelo completo de briefing de Públio (2008). 

        Essas informações levantadas serão os principais instrumentos utilizados 

para a elaboração do planejamento comunicacional para o movimento social, pro-

posta desse trabalho. É o briefing que nos possibilita conhecer a empresa, a situ-

ação atual da organização, as partes que a compõe e toda matéria prima que se-

rá utilizada densamente como embasamento para se criar o plano de comunica-
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ção que visa resolver certa demanda da instituição. 

        Se tomarmos como referência as cinco perguntas de Corrêa (2004), temos 

que um briefing deve responder suscintamente as seguintes questões: 

 Quem? Refere-se a descrição da empresa que atua 

no mercado oferecendo serviços e produtos. 

 O que? Diz respeito ao que acontece, já aconteceu ou 

que talvez aconteça com as empresas e organizações destes 

produtos e serviços do mercado. 

 Como? São as maneiras de como já foram feitas as 

ações promocionais da empresa, a fim de avaliar os resulta-

dos e experiências obtidas através do que já foi comunicado. 

 Onde? É a indicação do local planejado estrategica-

mente onde haverá as ações e como isso se dará geografi-

camente. 

 Quando? Significa o período mais adequado estrate-

gicamente e a duração de qualquer atividade publicitária a ser 

executada. 

        Tomando por base o modelo de Corrêa (2004), em relação ao Paz Por Fa-

vor, o item Quem? Pode ser assim respondido: Paz Por Favor é um movimento 

social que prega, divulga, propaga, ensina, proporciona, visa e age pela Paz So-

cial. A Paz4 tem dois grandes sentidos, um deles é a ausência de guerra ou confli-

to, o outro é a situação de bem-estar, serenidade e calmaria que a palavra impli-

ca. A organização age na difusão de mensagens e informações positivas e de re-

levância que despertam a reflexão, na venda de produtos em que imperam a cau-

sa social da paz, através de eventos mensais que ela mesma organiza, com o in-

tuito de promover sua ideologia e conseguir uma adesão direta das pessoas im-

pactadas. Também participa de outros eventos cujas causas e público alvo se as-

semelham. As ações de todo o Movimento são canalizadas para gerar acessos ao 

site Paz Por Favor. Uma vez dentro do portal, os usuários entrarão em contato 

com a ideologia do movimento, poderão mandar uma mensagem para organiza-

                                                             
4 Paz. [Do lat. pace] S.f. 1. Ausência de lutas, violências ou perturbações sociais; tranquilidade pública; con-

córdia, harmonia: Ex. O respeito às leis assegura a paz de uma comunidade. 2. Ausência de conflitos entre 

pessoas; bom entendimento; entendimento, harmonia: Ex. Vive em paz com os vizinhos e colegas. 3. Ausên-

cia de conflitos íntimos; tranquilidade de alma; sossego. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Aurélio. Nova 

Fronteira, 1999, p. 1520) 
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ção solicitando algum auxílio, saberão dos próximos eventos, poderão se filiar ao 

movimento para receber um conteúdo exclusivos e também poderão adquirir os 

produtos oficiais pazpfv, cuja renda é revertida em ações sociais e divulgação da 

própria instituição com o objetivo de ajudar mais pessoas. O Movimento é uma 

instituição que atua no terceiro setor da economia, podendo receber patrocínios 

empresariais e apoios governamentais para que assim consiga ter mais visibilida-

de em cada etapa da evolução do planejamento.  

        O que? O que queremos com o plano de comunicação é fazer com que o 

projeto tenha mais visibilidade e, sendo mais conhecido, que sua mensagem con-

siga promover e gerar reflexões que levem o ser humano a buscar a sua paz e 

cultivá-la socialmente na comunidade do qual faz parte. O que se quer com as 

ações comunicacionais é que elas de fato possam reverberar no indivíduo senti-

mentos de bondade e serenidade, assim sendo, reestabelecendo aos poucos a 

paz, com as ações individuais dos adeptos ao Paz Por Favor. Quer-se que as 

pessoas entendam que mais do que uma organização que oferece suporte huma-

no, ao adquirir os produtos ou de alguma forma ao ajudar financeiramente o Paz 

Por Favor, estarão colaborando com uma organização séria e que está de fato 

ajudando outras pessoas diariamente. Por fim, almeja-se conectar essas pessoas 

do bem e que desenvolvem atividades pela paz, em uma comunidade consolida-

da que se fortalece a cada nova pessoa que colabora e assim, pode aumentar 

seu raio de atuação, podendo ajudar e mobilizar cada dia mais gente com essa 

mesma afinidade.  

        Como? Para melhorar a visibilidade e tornar o movimento conhecido, o que 

foi feito até o presente momento foi a compra do domínio, então o movimento já 

possui seu site, que hoje apenas possui uma página para os usuários cadastra-

rem seu sonho, como uma ação promocional da organização, mas que no futuro 

fará a apresentação de toda ideologia Paz Por Favor. Há postagens que foram 

feitas de maneira esporádica com conteúdo motivacional em seus perfis nas re-

des sociais (@pazpfv no Instagram, Facebook e Youtube). Esses canais possuem 

hoje um conteúdo postado sem padrão de identidade visual, com conteúdo focado 

em mensagens de texto, fotos e musicais que inspiram os valores do movimento 

social. Nenhuma ação paga ainda foi realizada. 
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Figura 1 Home Page do Site Paz Por Favor                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Movimento Paz Por Favor. 2019. Disponível em <pazpfv.strikingly.com>, acesso em 

01/02/19. 

 

Figura 2 Perfil do Instagram @pazpfv do Movimento Paz Por Favor                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Movimento Paz Por Favor. 2019. Disponível em <instagram.com/pazpfv>, acesso em 

01/02/19. 
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Figura 3 Perfil do Youtube do Movimento Paz Por Favor                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Movimento Paz Por Favor. 2019. Disponível em 
<www.youtube.com/channel/UCBjgIQvBy325EcVH_ZTeefA >, acesso em 05/11/19. 

 

Figura 4 Perfil do Facebook @pazpfv do Movimento Paz Por Favor                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Movimento Paz Por Favor. 2019. Disponível em <facebook.com/Pazpfv>, acesso em 

05/11/19. 
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        Onde? O Movimento iniciará suas atividades e também possui seus forne-

cedores e distribuidores de Goiânia, Goiás. Estrategicamente no centro do Brasil 

e há 2 horas da Capital Federal Brasília, os eventos, as atividades e propagandas 

externas ocorrerão a partir do centro da cidade, para os bairros nobres e demais 

setores e, com a integração do público, logo tomará as cidades que também cor-

respondem à região metropolitana do município, como Aparecida de Goiânia, Se-

nador Canedo e Anápolis, todas são fortes cidades da economia regional e fazem 

divisa com Goiânia. Estrategicamente o crescimento para além da capital, se dará 

primeiramente nas 10 principais potências financeiras que ranqueiam o PIB de 

Goiás. Levando em consideração que Paz Por Favor possui diversos contatos fo-

ra do Estado, como Bahia e Rio de Janeiro, para a expansão além dos limites 

primordiais, serão eleitas pessoas em certos lugares que serão como embaixado-

ras da Paz pelo Movimento. Esses 12 meses de plano de comunicação serão 

usados para divulgar a organização a nível nacional, com o máximo de eficiência 

possível na difusão da mensagem, com o objetivo de conseguir novos adeptos 

que se formarão ao longo desse processo de ganho e aumento de visibilidade do 

Paz Por Favor como Movimento social que promove a paz. O objetivo final é que 

se tenha pelo menos 1 embaixador da Paz representando cada um dos 27 Esta-

dos brasileiros. 

        Quando? A comunicação para o movimento social Paz Por Favor, terá a du-

ração total de 12 meses, seu calendário estará organizado a partir de janeiro de 

2020 e pretende programar atividades até o Natal. A ideia é focar em datas co-

memorativas, que se conectem com as ações do movimento social, aproveitando 

do momento para disseminar as ideias do Paz Por Favor justamente quando as 

pessoas estiverem suscetíveis a receberem certo tipo de mensagem em determi-

nada época que em que há uma mobilização comunitária, como exemplo o dia 1º 

de Janeiro, dia Mundial da Paz. 

        Após as cinco questões chave de Corrêa (2004) serem respondidas à reali-

dade do movimento, usaremos os entendimentos passados através da obra de 

Lupetti (2000), para complementar a maneira como o levantamento das informa-

ções práticas é feita. Para isso usaremos o que a autora chama de “Pacote”, que 

consiste em categorizar os dados provenientes do PA (Público Alvo), do C, Con-

corrência, do O, os Objetivos da Comunicação e por fim o Te, Tema, que seria o 
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conceito que a empresa deseja transmitir.  

        Para a autora, Público Alvo corresponde ao tipo e perfil de clientes para o 

qual deveremos comunicar. A Concorrência, podendo ser direta ou indireta, são 

as informações a respeito dos principais concorrentes de mercado, visando prin-

cipalmente encontrar um diferencial que poderia ser extrapolado para aumentar 

os resultados da empresa. Aos Objetivos da Comunicação a autora impera que a 

empresa necessita ter a verdadeira noção do que se quer objetivar com a ação de 

comunicação que será criada: 

É o momento adequado para lembrar ao anunciante que a publicidade 
não vende, apenas incentiva as vendas se – e somente se – os compo-
nentes de marketing estiverem alinhados aos objetivos gerais da empre-
sa (LUPETTI, 2000, p. 72). 

          

        O Tema da comunicação está ligado ao conceito visual, ideológico e estético 

no qual a campanha precisa ser desenvolvida, algumas vezes tem que ser manti-

do o mesmo tema de um conceito já criado, para fixar a identidade visual ou tex-

tual da empresa, outras vezes poderá ser necessário a criação de um outro tema 

conceito para justamente se diferenciar ou se desvincular de uma ideia anterior. 

        Público alvo: Para as ações desse planejamento o público alvo são homens 

e mulheres maiores de 16 anos (maioridade civil), interessados em assuntos de 

paz e bem estar, produtos, conceitos, ong’s e movimentos que agem em busca da 

melhora da condição humana social. Pessoas que busquem conteúdos positivos, 

que interajam de maneira benéfica para com o próximo e com o planeta. Entende-

se que esse público alvo tem um nível mais elevado de esclarecimento ou estudo. 

Além disso, o planejamento estará focado no público alvo digital categorizado por 

Kotler (2017) como os netizens, um neologismo que une as palavras internet e 

citizen (cidadão na língua inglesa), cidadãos da internet com alto grau de influên-

cia na web e que possuem conhecimentos específicos para navegarem na grande 

rede mundial de computadores. Abaixo, a classificação exata desse público que 

será determinante para a ascensão da visibilidade on-line do Movimento Paz Por 

Favor, pois são verdadeiros formadores de opinião, influenciando uma cadeia de 

seguidores que são conectados com mundo e que já são seus consumidores fiés 

e por isso, eles recebem muita credibilidade no que usam, dizem, apoiam e reco-

mendam: 

Michael Hauben, que cunhou a palavra netizens (cidadão da internet) no 
início da década de 1990, a define como as pessoas para além das fron-
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teiras geográficas que se importam em desenvolver a internet para bene-
fício do mundo em geral e trabalham ativamente para esse fim 
(KOTLER, 2017, p.54). 

          

        Os aspectos informativos sobre a Concorrência e o Objetivo de Comunica-

ção serão descritos mais abaixo seguindo também as orientações de Públio 

(2008), pois ambos são complementares à formação teórica e analítica da manei-

ra como são extraídos os devidos assuntos relacionados aos rivais de mercado e 

aos objetivos práticos do marketing, por se tratar da mesma carga de informação. 

        Tema: O Movimento possui branco e preto como cores base de sua comuni-

cação e identidade visual. Pela causa social do Movimento, a paz, o senso co-

mum e o imaginário lúdico social já espera uma certa característica estética para 

um movimento social chamado Paz Por Favor. O tema impera a transmissão de 

serenidade e educação que o nome da organização emprega. Com isso, é espe-

rado sempre o uso de tons mais sóbrios e claros em relação às cores que serão 

usadas. Aliada a aplicações estratégicas do logotipo que remete a símbolos de 

paz, como a pomba branca, como bandeiras brancas e, referindo-se ao Por Fa-

vor, mãos em referência à agradecimento servem de inspiração visual para as 

criações. É importante que o Tema consiga de fato desenvolver a fixação da mar-

ca através da frequência das postagens e identificação visual e estética do conte-

údo apresentado. Assim sendo, a cada mensagem veiculada uma oportunidade 

de apresentar um conteúdo artístico que difunda o conteúdo, torne a marca co-

nhecida e posteriormente venha a reforçá-la para diminuir as chances de esque-

cimento ou de não atrair a atenção suficiente do consumidor despertando-o à 

ação. 

         Por último, seguindo o briefing proposto, tomaremos como base o modelo 

completo de Públio (2008). Seguindo as orientações do autor, um briefing é com-

posto pelo seguinte conteúdo informativo: Organização (Empresa), Dados Sobre 

o Produto/Serviço, Mercado, Concorrência, Consumidores, Objetivos (Empresa), 

Estratégia Básica (histórico e ferramentas já existentes da empresa) e Verba Dis-

ponível. 

         Organização: Consiste nos dados básicos e primários. Site e contato dos 

responsáveis. Breve histórico, áreas de atuação e informações sobre o mercado e 

faturamento. 

         Dados sobre Produto/Serviço: Descrição total dos produtos e serviços, 
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suas propriedades, preço, benefícios, vantagens, frequência de uso e sazonalida-

de, imagem da marca e demais dados pertinentes à indústria de atuação da em-

presa. 

         Mercado: Quais os tipos de estabelecimentos e a forma de comercializa-

ção, como se presta o serviço, tendências de vendas, da categoria e do mercado. 

Informações sobre a organização, investimentos em comunicação do próprio 

mercado e demais análises comportamentais de relevância do mercado em ques-

tão. 

         Concorrência: Os principais coparticipantes do mercado. As tendências 

que imperam na comunicação dos outros produtos que concorrem com a organi-

zação. Análise de concorrência direta e indireta. 

       Consumidores: O máximo de dados sobre os compradores da empresa e da 

concorrência, incluindo nível de renda e segmentações de escolaridade, grupos, 

dentro outros. Hábitos de Compras e conscientização sobre o produto. Sazonali-

dade. Razões de compra e as demais necessidades satisfeitas pelo produtos ou 

serviço. 

       Objetivos: Os objetivos que darão o tom das ações estratégicas de posicio-

namento e de marketing, que serão determinantes para a conclusão com sucesso 

a missão da comunicação. Neste momento é importante o reconhecimento dos 

problemas existentes para assim elaborar oportunidades que resolverão a neces-

sidade para se cumprir o objetivo almejado. 

        Estratégia Básica: Se trata de uma indicação da própria empresa do que 

seguir, usando da indicação de um breve histórico comunicacional que possibilita 

analisar o que já foi feito em propaganda e promoção. 

        Verba: Quanto a empresa tem à disposição para que seja trabalhado um or-

çamento de produção e mídia e assim fazer a distribuição dos recursos para cada 

atividade. 

        Iniciando a apresentação prática das informações coletadas a respeito do 

Movimento Social seguindo o modelo de Públio (2008), temos no item Organiza-

ção (empresa), a apresentado as informações internas da empresa, como mos-

trado a seguir: 

        Organização: Paz Por Favor é um movimento social que age e promove a 

paz através de eventos, criação de conteúdo e venda online de produtos temáti-
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cos paz por favor. O seu processo de comercialização será instaurado no início 

das atividades do plano, a organização atua nas áreas de venda de produtos com 

mensagens sociais, assim como faz WWF e Greenpeace, ONG’s ligadas às cau-

sas ambientais que também vendem através de seus canais, produto oficiais com 

sua identidade visual a fim de angariar fundos para os eventos e ações de suas 

entidades. 

        A empresa ainda não possui seus canais de vendas formados, por isso ainda 

não há um faturamento. Apenas estão criados seus canais de comunicação – Fa-

cebook, Instagram, Youtube e o próprio site pazpfv.com.br. 

        História: Paz Por Favor é um movimento social que foi criado em 2016 por 

João Márcio Inácio Siqueira, publicitário, com objetivo de promover a paz, pois 

após uma forte depressão que quase o consumou, cria essa organização com a 

finalidade de fazer o bem e ajudar as pessoas, usando a arte, a música e o co-

nhecimento como agentes modificadores de pessoas e assim criar uma comuni-

dade on e off-line que seja engajada em ajudar o próximo e melhorar a relação 

entre ser, sociedade e planeta. 

        Dados Sobre o Produto/Serviço: O grande diferencial comercial e estraté-

gico do Movimento Social é que seu produto é a paz. Seja através da venda de 

seus produtos físicos que timbram a marca Paz Por Favor, que é uma mensagem 

imperativa que clama a serenidade e a ausência de conflitos, ou através da difu-

são de sua ideologia pacificadora e que pode de fato ajudar na melhora da condi-

ção comportamental da comunidade. A realização de eventos que promovam a 

reflexão em torno do tema desperta ação e impacta de fato a vida das pessoas. 

        Para disseminar seus valores, o Movimento Paz Por Favor presta assistência 

social com cadastro de pessoas com alguma necessidade na qual o Movimento 

possa ajudar, feito via site, eventos e redes sociais. As principais assistências ho-

je são: ajuda a encontrar emprego para as pessoas, oferecimento de auxílio psi-

cológico através dos profissionais voluntários filiados ao Movimento Social e a 

oferta de amizade, promovendo a interação entre as pessoas que acreditam e 

agem pela melhoria da condição de vida do mundo em que vivemos. 

        Os produtos e serviços do movimento não possuem uma sazonalidade, po-

rém estimamos quatro períodos de aumento de vendas, que devem ser usadas 

como marcos estratégicos comerciais, onde o movimento precisa preparar ações 
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específicas em aproveitamento do momento do mercado, o dia 21 de Setembro, 

data criada pela ONU como o dia Internacional da Paz, como o momento de final 

de ano de Novembro (Black Friday) aproveitando a alta de consumo desse perío-

do para fazer promoção no próprio site, Dezembro (Natal) e Janeiro, principal-

mente pelo dia 1º que representa o dia Mundial da Paz. 

        Mercado: Este mercado social do movimento Paz Por Favor além de estar 

em voga, é uma tendência das grandes marcas se humanizarem, como indicam 

os estudos de Marketing 4.0 de Kotler (2017), e que elas abracem causas de efei-

to na melhoria da condição social, que se integrem com as comunidades e que de 

certa forma revertam em atitudes positivas seus impactos como empresa produto-

ra e que assim, possam despertar uma modificação no comportamento da socie-

dade. Para ilustrar, tomamos uma breve análise de um grande concorrente indire-

to do Movimento, pois este vende camisetas. É o caso da Adidas, fabricante 

mundial de vestuário e calçados esportivos e de performance, que atualmente es-

tá reciclando garrafas pet (plástico) com o intuito de usa-las na fabricação de tê-

nis, fazendo uma boa ação de coleta de lixo no mundo, reduzindo assim seu cus-

to de matéria prima da produção do calçado e também o impacto na natureza.  

        Toda essa ação é comunicada de forma a transmitir uma mensagem de que 

a empresa está preocupada com os problemas ambientais e está agindo em prol 

desta causa. O mesmo almeja-se conseguir com os consumidores do Paz Por 

Favor, que eles também entendam que consumindo o movimento, estarão colabo-

rando diretamente com pessoas que agem por um mundo melhor. E isso é uma 

grande e presente tendência comercial e estratégia de marketing social, que en-

gaja e integra marcas e empresas com as causas da comunidade, habitualmente 

usada e aqui aplicada neste planejamento. 

        Em termos de divisão das organizações que operam socialmente, podemos 

definir em 3 grandes setores. O setor Público que atende a todos os indivíduos da 

comunidade e seus interesses e necessidades em comum. O setor Privado que 

consiste nas instituições comerciais de câmbio de produtos ou serviços por di-

nheiro e visa o lucro. E por fim o setor de operações do Movimento Paz Por Fa-

vor, chamado de Terceiro Setor, o setor sem fins lucrativos, são compostos por 

ONG’s, Associações e Sociedades que estão ligadas a causas sociais onde fal-

tam iniciativas ou ações do primeiro setor, o Público. Nesse sentido, as atividades 



 

 

35 

 

da instituição não possuem um caráter de acúmulo de renda ou o aumento do lu-

cro, e sim a arrecadação para conseguir realizar as ações para o bem dos envol-

vidos e da comunidade. 

        Concorrência: Por se tratar de um movimento social que prega a paz atra-

vés de produtos e ações que reverberem um impacto real e positivo na vida das 

pessoas, os rivais de mercado que são os mais conhecidos pela grande popula-

ção devido ao alto nível das atividades de impacto e publicidade seriam o WWF e 

Greenpeace, pela expressividade e popularidade que já possuem, deve ser anali-

sado o que há de mais eficaz em atividades de marketing realizadas por essas 

instituições, e a própria comunicação visual e propagandista dessas. Porém, de 

qualquer forma, como são todos movimentos que agem por um mundo melhor, 

cada um com sua frente de trabalho, podem ser parceiros de mercado de Paz Por 

Favor, pois a missão dessas empresas acabam se assemelhando no objetivo final 

de agir em prol de melhorar o lugar onde vivemos. 

        A concorrência direta deste Movimento Social em Goiânia, principalmente 

por ter Paz no nome, seria a Rede Permanente pela Paz e a Missão Resgate de 

Paz, ambos serão apresentados melhor na análise do microambiente do plano de 

comunicação, porém a concorrência direta de Paz Por Favor seriam todos os de-

mais movimentos ligados ao bem estar social e a cultura de paz, pois as pessoas 

podem deixar de doar ou ajudar o Movimento para auxiliar outro ou até mesmo à 

igrejas, que realizam também ações sociais, mas claro a ideia não é tomar certa 

arrecadação e sim ganhar mais um espaço, com seus diferenciais, no sentido de 

praticar uma boa ação, de estar fazendo o bem, progredindo para um mundo com 

menos diferenças sociais e necessidades. Ainda assim, essas organizações po-

dem ser parceiras comerciais, pois os mesmos consumidores deles, podem tam-

bém consumir Paz Por Favor concomitantemente. 

        A concorrência indireta do Movimento Social está baseada nas demais insti-

tuições e organizações que de alguma maneira se correlacionam com as ações e 

promoções semelhantes as do Paz Por Favor. Em Goiânia, segundo os dados do 

site ONG’s Brasil (Fonte: ongsbrasil.com.br), existem 183 ONG’s, das quais em 

torno de 20% a 30% atuam diretamente com os setores mais relacionados com 

Paz Por Favor, que seriam os de assistência social, direitos humanos e trabalho 

voluntário. 
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        Nesse sentido, também são tomados marcas que vendam ideologias seme-

lhantes, incluindo ONG’s e movimentos que agem pela paz, como o próprio Mo-

vimento Pela Paz5, também igrejas jovens que fogem ao modelo Apostólico Ro-

mano, e regem templos e cultos visando converter os jovens para o cristianismo, 

como a Igreja Bola de Neve, cujo seu Apóstolo líder é um jovem empresário sur-

fista que a cada dia mais realiza projetos sociais em prol de um mundo melhor. A 

ideia de ação ideológica de um mundo melhor é fator que converge Paz Por Favor 

com as demais instituições rivais de mercado com esse tema. 

        Consumidores: Podemos considerar o público alvo do Movimento Social 

Paz Por favor, homens e mulheres a partir de 16 anos (maioridade civil). Pessoas 

que estão saturadas de conviver com tanta violência e uma situação de descon-

tentamento social generalizado (política, econômica e ausência do Estado) e que 

se vêm na necessidade de consumir algo que possa fazer diferênça em prol de 

melhorar essa condição atual. O grande diferencial dos consumidores de paz e 

bem estar, é ele consome dentro de um ambiente mercantil possuidor de uma 

responsabilidade social ao optar por esse estilo de vida. São esses os cidadãos 

que possuem a necessidade de consumir bem-estar, de algo que beneficie o pla-

neta, a sua comunidade local e impacte positivamente a vida das pessoas. O 

mercado da instituição é o sustentável, que gera interferência positiva na socie-

dade, promove reflexão e mudança de mentalidade, podendo reverberar um novo 

comportamento na comunidade. 

        Objetivo (Empresa): A empresa Paz Por Favor tem o objetivo de ser uma 

instituição referência em promover a paz, que consegue de fato corresponder a 

uma demanda social a quem necessita de auxílio ou quer refletir sobre o tema e 

que busca levar às pessoas indicações para se ter uma melhor qualidade de vida 

e assim aprimorar sua comunidade local através da mudança de mentalidade pa-

ra o bem do próximo e do no planeta. Paz Por favor almeja ser uma instituição re-

conhecida por suas atividades que interferem positivamente na vida das pessoas 

realizando ações para o bem de todos com seriedade e conhecimento de causa. 

        Estratégias Básicas: O Movimento Social iniciou suas atividades de divul-

gação no dia 9 de setembro de 2016, com a abertura de suas contas @pazpfv no 
                                                             
5 Movimento Pela Paz: Criado por Yves Farge e Raymond Aubrac em 1948 em Paris cuja crença considera 

que a paz se realiza através da obtenção dos direitos humanos, do respeito aos objetivos e princípios contidos 

na Carta das Nações Unidas. Fonte: www.resistencia.cc/o-movimento-da-paz-de-1948-a-2018-setenta-anos-

de-lutas-pela-paz/ 
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Instagram e Facebook e a postagem de um vídeo musical. As mensagens atual-

mente levam sempre à reflexão do seguidor on-line, a ter uma vida mais calma, 

não se preocupar tanto com os problemas e a encontrar soluções para os mes-

mos. A forma na qual o movimento se apresenta biograficamente em seus perfis 

das redes sociais Instagram e Facebook do Paz Por Favor é a seguinte: “Movi-

mento Social que Busca a Paz Mundial. Com Ação é Possível. Junte-se a nós. 

Arte. Conhecimento. Eventos Sociais. Música”. Em 26 de Janeiro de 2017 foi pos-

tado o primeiro vídeo do Canal do Youtube PazPfv, com a canção tema do Movi-

mento. Em 2018 foi comprado o domínio www.pazpfv.com.br e lançado o site não 

oficial da organização, está no ar atualmente com uma página com o convite “Ca-

dastre seu Sonho de Paz”. Até o momento são ao todo 86 postagens dentre fra-

ses motivacionais, letras de músicas autorais e versões de canções que transmi-

tem mensagens positivas. No Youtube são 4 vídeos, 3 de canções autorais de au-

toestima e amor, e uma versão de outra canção de uma banda brasileira que cujo 

nome é “Dias de Glória”. Algumas apresentações musicais foram feitas pelo líder 

criador do movimento Paz Por Favor a fim de divulgar o Movimento. Não foram 

realizadas ações promocionais pagas, a divulgação é feita de forma simples, ne-

cessitando de um planejamento de postagens de conteúdo. 

        Verba: Estuda-se investir um total de doze mil reais ao longo de 12 meses. 

Serão mil reais mensais, aplicados de janeiro a dezembro de 2020 para serem 

distribuídos dentro dos orçamentos de produção e veiculação, para que se atinja 

os Objetivos de Comunicação almejados. Essa verba servirá para manutenção 

das ações lançadas no primeiro mês e, também para realizar demais ações pré-

programadas no plano. Há ainda a possibilidade do recebimento de investimen-

tos, tanto públicos quanto privados, por isso, haverá dentro do plano, ações que 

serão criadas para serem executadas se houver o recurso adicional necessário, 

seriam possibilidades alternativas que podem ser usadas a fim de divulgar ainda 

mais e melhor o Movimento Social, porém serão usadas apenas se houverem es-

sas verbas auxiliares.  
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4. O PLANO DE COMUNICAÇÃO DO MOVIMENTO PAZ POR FAVOR 

 

        Este é o planejamento estratégico de comunicação elaborado para a organi-

zação Paz Por Favor. O Movimento é uma entidade do terceiro setor da econo-

mia, logo, atua sem fins lucrativos ou com perspectiva de lucro. Com isso, a eluci-

dação deste modelo prático revelará dados sobre esse tipo de mercado no Brasil 

e especificamente em Goiás. As informações neste momento, serão mostradas 

em uma espécie de funil de conteúdo, iniciando de uma análise mais geral para a 

mais específica e também dos dados externos para os dados internos.  

         Essa parte superior contém os dados informativos que compreendem o Di-

agnóstico e este será o marco inicial do projeto. Após este posicionamento no 

mercado, será apresentado então o plano de comunicação que foi desenvolvido 

para o Movimento Social Paz Por Favor seguindo o modelo e as categorias de 

Públio (2008). 

        O Diagnóstico, como já explicitado, é compreendido pela Análise da Organi-

zação e do Ambiente Mercadológico, Macroambiente, Mercado-alvo, Microamien-

te, Análise Interna da Organização e a Análise de Swot. 

         Análise da Organização e do Ambiente Mercadológico: O raciocínio des-

ta análise aponta que temos um ambiente totalmente favorável, receptível, neces-

sitado, em crescimento e com baixa concorrência direta local.  

         Outro elemento que ajuda a construir um ambiente favorável é a tecnologia 

disponível e com livre acesso. Temos um grande fator a favor da organização 

nesse sentido, pesquisa (IBGE, 2018), mostra que 69,8% da população brasileira 

possui conexão com a internet, ambiente favorável para exploração comunicacio-

nal para os dispositivos e plataformas que as pessoas utilizam. Isso direciona as 

ações do Movimento, que deverá observar o uso dos meios digitais e estratégias 

de otimização da difusão e propagação para transmitir a mensagem Paz Por Fa-

vor, usufruindo das mais inovadoras e disponíveis ferramentas, aplicativos, sof-

twares de criação e edição de vídeos para assim conseguir se sobressair no mer-

cado on-line, se diferenciar em um ambiente com muita concorrência de informa-

ções e imagens e conquistar sua fatia de presença junto aos demais movimentos 

sociais já atuantes, aproveitando do mercado em notoriedade e em ascensão.  
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        Macroambiente: A empresa Paz Por Favor atua da capital do Estado de 

Goiás, Goiânia, cujo dados retirados do portal Cidades do IBGE (2018) informam 

que: População Estimada 1.516.113. Salário Médio dos Trabalhadores Formais: 

3.2 salários, ou seja, o goiano possui uma renda média de R$3.193,60. A cidade 

possui uma taxa de escolarização de jovens de 6 a 14 anos de idade de 96,4%. O 

Estado tem como seus integrantes um povo fraterno, acolhedor, que cultua de 

eventos religiosos e possuem um bom hábito de ser uma comunidade que se aju-

da muito, devido a origem rural e muitas das famílias se conhecerem. O auxílio 

dessa forma é replicado, sendo assim, a propensão das pessoas se identificarem 

com as causas do movimento é muito alta, e culturalmente a capital Goiânia ab-

sorve muito bem eventos sociais que envolvam música, conhecimento e entrete-

nimento, ainda mais com os diferenciais do Movimento Paz Por Favor na presta-

ção de assistência social à comunidade e o estilo de vida com a Cultura de Paz. 

         Mercado-alvo: O mercado-alvo do Movimento Social é o do consumo cons-

ciente, de produtos ou serviços que prestam ou que proporcionam bem estar, que 

além da serventia de uso do produto em si, promove mudança social. O perfil do 

público que é adepto ao Movimento é aquele jovem e o adulto escolarizado e es-

clarecido para com os problemas do planeta, que possui em sua maioria um em-

prego fixo e possui o hábito de se interessar por assuntos, produtos e marcas li-

gadas a algum tipo de boa ação, que desempenha ações na comunidade a fim de 

melhorar a relação indivíduo-sociedade. Este é o mercado não governamental 

que presta assistência social, logo, é feito de pessoas que acreditam no trabalho 

e nos benefícios de ajudar ONG’s, Associações e Igrejas das mais variadas dou-

trinas pelo sentido de fazer algo em busca da paz do mundo em que se vive. A 

comunidade Positivista e Ativista. Pessoas que já consumam empresas que agem 

pelo bem do mercado e da sociedade, que exercem uma função social além da 

comercial. Um mercado-alvo muito correlacionado com as ideologias de paz do 

Movimento e que poderia ser considerado e explorado seria o sustentável, o ver-

de, ambiente no qual já há um esclarecimento do consumidor de que é necessário 

fazer algo pelo planeta e mais do que isso, é importante fazer o bem, pois é esse 

o principal embasamento de qualquer entidade de iniciativa privada que presta 

assistência social sem ter fins lucrativos.  
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         Microambiente: O mercado do terceiro setor, ou seja, aquele de iniciativa 

privada sem fins lucrativos que prestam serviços de assistência social, no Brasil, 

pela última estimativa do IBGE feita em 2015 (Fonte: IBGE, 2015) representa um 

número total de 13.659 unidades em todo país desse tipo de organização. Um 

Ambiente Mercadológico realmente pequeno por se tratar de um país com mais 

de 210 milhões de habitantes, pela estimativa presente no site do IBGE (2019), 

favorecendo assim a diferenciação comercial. Pouca concorrência local, pois se-

gundo a mesma pesquisa, aponta-se 373 organizações do terceiro setor atuantes 

em Goiás. Além de se tratar de uma tendência mundial de um novo comporta-

mento com responsabilidade pelas causas sociais, pessoas e empresas se enga-

jam e se conscientizam mais com esse movimento, pois a sociedade sente diari-

amente o impacto de se viver em clima de guerra e violência, aumentando cada 

dia mais o nível de tensão e nervosismo social. 

         A concorrência direta em Goiânia, ou seja, de movimentos pela paz, possu-

em 3 que poderiam ser considerados aqui por também terem um nome semelhan-

te ao Paz Por Favor, que seria a Rede Permanente pela Paz fundada em 2002 

(Fonte: redepelapaz.org), que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, qualificada pelo Ministério da Justiça e sem fins lucrativos cuja 

missão é ser um agente de transformação social, para através dos Valores Hu-

manos da Cultura da Paz, o mesmo instaurado pela Unesco em 2001 visando es-

tabelecer atitudes pela década da paz (2001-2010) a fim de engajar o mundo em 

busca de reestabelecer a harmonia. Possui uma grande sede própria, e atua na 

educação de crianças e adolescentes com o intuito de promover sua conduta so-

cial, pois acreditam ser a base da convivência harmoniosa. 
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Figura 5 Site e Logotipo da Rede Permanente pela Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site da Rede Permanente Pela Paz, disponível em <redepelapaz.org>, acesso em 

05/11/19.              

          O outro movimento que seria um concorrente de mercado, porém com uma 

função muito específica, se assemelha com Paz Por Favor pelo nome e por tam-

bém prestar apoio à sociedade, seria o Missão Resgate de Paz, uma instituição 

menor, que sobrevive de certos incentivos privados garantidos, não tem muita pu-

blicidade, possui um núcleo de atendimento e atuam especificamente com a aco-

lhida de mulheres que sofrem de dependência química. Pode ser um ótimo par-

ceiro e assim como ajudar no aumento da visibilidade e conhecimento do Paz Por 

Favor, o Movimento também pode fazer ações, propaganda nas redes sociais e 

realizar eventos justamente para ajudar o Resgate de Paz. 
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Figura 6 Facebook e Logotipo da organização Missão Resgate de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pefil do Facebook Missão Resgate da Paz, disponível em <facebook.com/mresgatedapaz>, 

acesso em 05/11/19. 

         Por fim um grande concorrente de relevância que atua em todo país e de-

senvolve propagandas em Goiânia é o CVV (Centro de Valorização da Vida), fun-

dado há mais de 50 anos presta um importante serviço voluntário e gratuito de 

apoio emocional e prevenção ao suicídio. Trata-se de uma organização que se 

tornou de Utilidade Pública, já possui seu posicionamento no mercado de assis-

tência social, sendo reconhecido por grande parte da sociedade brasileira e exer-

ce a brilhante função de realizar mais de 2 milhões de atendimentos por ano, que 

é uma marca almejada a longo prazo para o Movimento Paz Por Favor. 

Figura 7 Site e Logotipo do CVV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site do CVV, disponível em <cvv.org.br>, acesso em 05/11/19. 
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         Uma informação relevante sobre o Movimento Paz Por Favor no sentido de 

sua relação com os concorrentes de mercado é que ele também se interessa em 

ajudar essas demais organizações que atuam fazendo assistência social e pos-

suem um nome correlacionado. Paz Por Favor poderá apresentar e levar música 

e entretenimento para dentro dessas instituições a fim de promovê-las socialmen-

te e publicitariamente, usando de cross marketing para enaltecer, divulgar e valo-

rizar ambas instituições. 

         Análise do Ambiente Interno da Organização: A organização possui um 

grande ponto Seu site está no ar hospedado em um servidor gratuito e já pode 

receber mensagens diretas. O portfólio de produtos do Movimento, que serão co-

mercializados no futuro através do site Paz Por Favor são: Camiseta (Valor de 

Venda R$50,00 – Custo Máximo: R$25,00), Boné (Valor de Venda R$30,00 – 

Custo Máximo: R$15,00) e Botom (Valor de Venda R$5,00 – Custo Máximo: 

R$2,50) e Paz Por Favor; Palestras e participações em rodas de debates sobre os 

temas de paz e bem-estar, motivação, prevenção à depressão e ao suicídio; Rea-

lização de Eventos que promovam ação e integração social, com oficinas, pales-

tras, bate-papos, cultura e música e principalmente promovendo a troca de expe-

riências de vida entre os seres participantes que agem por um mundo melhor e 

acreditam que é necessário ter ações que incitam a paz e o bem estar.  

         Análise de Swot: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças das quais 

a matriz da análise em questão discerne. Forças: Baixo custo operacional; Ideo-

logia de fácil empatia para com as pessoas; Consumidores com essa necessida-

de de consumo consciente; Facilidade de Acesso a outras organizações do 3º Se-

tor, favorecendo ações de cross marketing; Domínio das ferramentas e técnicas 

digitais de difusão da mensagem; Baixo custo de operação. Fraquezas: Poucos 

recursos financeiros e humanos; Pouco tempo de existência de marca. Oportuni-

dades: Mercado em ascensão; Consumidores que se engajam com empresas 

ligadas a causas sociais é uma tendência global; Consumidores com a necessi-

dade do consumo consciente; Empresas privadas também possuem um grande 

interesse em financiar associações sem fins lucrativos que defendem causas so-

ciais; O atrelamento a empresas e marcas já consolidadas para o aproveitamento 

da credibilidade dessas organizações serem canalizadas também para o Paz Por 

Favor. Ameaças: Concorrentes indiretos com alto grau de investimento em pro-
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paganda; Alto custo de produção (produtos de qualidade), baixa taxa de retorno 

capital; Meio político conturbado no Brasil pode interferir na perspectiva e aceita-

ção dos Movimentos Sociais; Entrada de possíveis novos concorrentes de alto 

nível, subsidiados por grandes corporações; Convergência de outros setores pa-

ralelos passando a desenvolver atividades semelhantes ao Movimento. 

        Conclusão do Diagnóstico: O mercado está preparado e necessitado de 

um movimento que tenha uma comunicação expressiva, um alto poder de cone-

xão com a comunidade que ele mesmo auxilia prestando assistência e um mo-

mento único no mundo que impera a paz e age em diversas frentes de ação e 

comunicação para realizar seus objetivos, cumprindo sua missão de Movimento 

Pacificador. 

         Muito se espera dessa próxima década que se inicia em 2020 e também de 

soluções para os diversos problemas sociais. As diversas injustiças e desigualda-

des pelo mundo necessitam que pessoas, marcas e principalmente organizações 

ajam em prol de criar essas soluções que promovam atividades de Cultura da 

Paz, e tudo isso possui um mercado consumidor em ascensão.  

         O Movimento Paz Por Favor já possui seus canais de comunicação criados. 

O grande objetivo desse plano será preparar a própria organização para que ela 

possa gerar um conteúdo de qualidade e com isso dar visibilidade à eles. É preci-

so finalizar a experiência on-line de apresentação do movimento e as pessoas já 

poderão promover a paz junto com a instituição. 
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O PLANO DE COMUNICAÇÃO DO MOVIMENTO PAZ POR FAVOR 

 

         Missão: Ser um Movimento Social que transforma vidas, encoraja pessoas 

e revoluciona a mentalidade humana. 

         Visão: Ser o Movimento Social reconhecido e valorizado mundialmente por 

promover a Paz. 

         Valores: Senso de Moral e Ética, compaixão e respeito pela vida do próxi-

mo, foco no bem-estar social e compromisso com a humanidade. 

         Objetivos e Estratégias de Marketing: O Objetivo de Marketing é tornar o 

Movimento Social Paz Por Favor mais visível. 

         Objetivos e Estratégias de Comunicação: O problema que a comunica-

ção buscará resolver é a pouca visibilidade que os canais do Movimento possu-

em. Queremos comunicar que Paz Por Favor é um Movimento que realmente faz 

a diferença no mundo ao promover o ativismo pela paz e prestar assistência soci-

al. 

         Criação: A campanha Paz Por Favor para o ano 2020 do planejamento é 

“No Caminho do Bem, Paz Por Favor”.  

         Posicionamento: Deseja-se comunicar a ideologia Paz Por Favor, que atua 

como um Movimento Social que prega a paz usando da Arte, da Música e do Co-

nhecimento para gerar conteúdo sobre como cultivar a paz e bem. 

         Objetivo da criação: Almeja-se despertar o interesse das pessoas impac-

tadas pela mensagem a buscarem o conteúdo on-line Paz Por Favor, criando pe-

ças com design de qualidade, informações de relevância e que o público consiga 

absorver os conhecimentos transmitidos, criando uma conexão com a causa Paz 

Por Favor, despertando-o a agir com uma cultura de paz. O Movimento fará ações 

de propagandas externas e intervenções com o uso da marca em pontos urbanos 

a fim de despertar o interesse das pessoas a procurarem na internet sobre Paz 

Por Favor.  

         Conceito Criativo: Assim como a ideologia é algo a ser seguido, imagina-

se no caminho do bem quem pratica a paz. O site e os canais @pazpfv estarão 

prontos com materiais textuais e criativos apresentando as maneiras e culturas de 

paz e como isso pode ajudar a reestabelecer a paz mundial, o grande Objetivo do 

Movimento Paz Por Favor como organização. Pessoas jovens e com uma expres-
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são de tranquilidade e a marca timbrada de forma minimalista. A ideia é ser uma 

campanha tipo “teaser”, que não revela muita informação, deixando a entender 

que ainda há algo a ser dito sobre àquela mensagem e ainda desperta a curiosi-

dade das pessoas para buscarem saber mais do que se trata, se é uma marca de 

roupa, se é uma campanha social, se é uma campanha de uma grande marca já 

conhecida que está apresentando algo novo, dentre outros pensamentos que po-

dem ser gerados a partir da percepção do conceito. Por se tratar de algo novo, de 

uma marca/organização nova, será usado do instinto da curiosidade para gerar 

acesso aos canais e site, e a partir daí construir todo o relacionamento almejado 

através de uma apresentação bonita em design e a carga textual de fácil enten-

dimento com alto grau de motivação. Reforçar sempre o ícone do movimento, vi-

sando criar um material digital de impacto, que tenha uma identidade visual bem 

definida e que irá se fortalecer e ser reconhecida através da gestão da campanha 

que será feita. 

         Tema: O Movimento possui uma música tema que será usada não só como 

base musical, mas também gerar envolvimento e empatia com as pessoas. A mú-

sica Paz Por Favor fala sobre a realidade que necessita ser revista, analisada e 

refletida, é um convite a uma mudança social de comportamento e mentalidade. 

Também desperta e convoca para ação, que é o que a ideologia sustenta que vo-

cê precisa conhecer sobre a paz e cultivar a paz socialmente para que esse sen-

timento reverbere na comunidade. Assim sendo e entendido pelo público alvo, o 

Movimento estará cumprindo, com sucesso, os objetivos de comunicação propos-

tos. 

         No Caminho do Bem: Conceito tema da campanha que perdurará ao longo 

dos 12 meses de 2020 com o intuito de tornar o movimento mais conhecido atra-

vés da curiosidade despertada a partir da frase usada seguida de reticências. No 

Caminho do Bem... quer dizer que o Movimento é e segue um caminho do bem, 

além disso é um convite às pessoas a agirem positivamente em seus caminhos e 

também a conhecerem o caminho do bem que Paz Por Favor percorre e enseja 

para a sociedade. 

         Criações: Primeiramente será apresentado a identidade visual do logotipo 

do Movimento Paz Por Favor, feito em duas aplicações, branca e preta. Posteri-

ormente dois conceitos criados para divulgar a ideologia e campanha em forma 
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de posts para as redes sociais. Logo em seguida, os displays e formas de inter-

venções urbanas pensadas a fim de fazer o “teaser” No Caminho do Bem. Ao final 

a apresentação dos produtos fictícios do Movimento mas que só deverão ser pro-

duzidos no futuro. 

Figura 8 Logotipo Oficial do Movimento Paz Por Favor                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 

Figura 9 Logotipo preto do Movimento Paz Por Favor                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 
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Figura 10 Arte de Post para redes sociais da Campanha PazPfv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 

Figura 11 Arte de Post para redes sociais da ideologia PazPfv 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 
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Figura 12 Arte de Post para redes sociais da Campanha PazPfv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 

 

Figura 13 Arte de Post para redes sociais da Campanha PazPfv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 
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Figura 14 Intervenção Urbana, display da campanha PazPfv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 

Figura 15 Display para ponto de ônibus da campanha PazPfv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 
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Figura 16 Camiseta produto fictício PazPfv 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 

 

Figura 17 Post para redes sociais com Camiseta produto fictício PazPfv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 
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Figura 18 Boné produto fictício Paz Por Favor 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 

 

Figura 19 Botom produto fictício Paz Por Favor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design Criativo: Tanila Cavalcante (Designer Gráfica, PUC-GO) 
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         Meios Planejados para a Difusão da Comunicação: Os meios eleitos e 

apresentados a seguir foram definidos e escolhidos dentro das ferramentas dis-

poníveis do mix de comunicação divididos em on-line e off-line: 

         On-line: Postagens diárias Facebook e Instagram. Busca de Seguidores e 

Interação com usuários que falam com o Movimento. Publicações de conteúdos 

de cultura de paz no site e republicação/convite da leitura pelas redes sociais 

pazpfv. Média de 3 publicações semanais de canções autorais Paz Por Favor 

manifestando a cultura de paz.  

         Manutenção e Gestão de seguidores: Levantamento Mensal dos dados 

sobre os usuários, acesso e conteúdo que foram mais ou menos vistos. Pondera-

ção dos dados coletados. Busca por parcerias on-line de influenciadores e marcas 

para apoiar e tomar conhecimento do novo Movimento pela Paz Mundial. Asses-

soria de Imprensa digital, buscando parceria especificamente de canais de notí-

cias que já possuem credibilidade, para anunciar a ideologia do Movimento.  

         Meios de Comunicação Digital: Facebook / Instagram / Youtube:  objetivo 

de mídia: obter mais seguidores/maior visibilidade/gerar conteúdo. Estratégia de 

mídia: promoções e sorteios visando interatividade / concursos culturais / entrevis-

tas/ post patrocinados para pessoas que estejam buscando conteúdos relaciona-

dos/links patrocinados para o público-alvo. Táticas de mídia: publicações diá-

rias/produções de conteúdos audiovisuais (Produções textuais de autoria do Paz 

Por Favor, Músicas próprias que ensejam paz e mensagens que pertençam a 

ideologia do Movimento). Programação de mídia: cronograma de publica-

ções/datas comemorativas/conteúdos em dias específicos / postagens em horá-

rios de pico na internet. 

         Off-line: Intervenções Urbanas divulgando o logotipo em área públicas de 

livre acesso e propaganda. Criação da apresentação impressa do Movimento Paz 

Por Favor para distribuição direcionada. Criação do Adesivo Paz Por Favor para 

fixação nos estabelecimentos e empresas parceiras. Criação dos produtos oficiais 

do Movimento Paz Por Favor. 

         Verba do Cliente e Orçamento da Campanha: Considerando o investi-

mento de R$1.000,00 mensal em comunicação durante os 12 meses do ano de 

2020, em janeiro almeja-se distribuir da seguinte forma: R$150,00 designer gráfi-

co para criar os materiais visuais e publicações (investimento fixo); R$150,00 de 
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ações patrocinadas Instagram, Facebook e Youtube (investimento fixo); R$50,00 

de S.E.O (otimização de buscas por palavras-chave dentro da rede) no Google 

(investimento fixo); R$50,00 manutenção do site pazpfv.com.br (investimento fi-

xo); R$300,00 para produção dos produtos matriz do Movimento Paz Por Favor 

(Camiseta, Boné, Botom); R$50,00 produção gráfica de 1.000 unidades de cartão 

de visitas do Movimento Paz Por Favor; R$200,00 produção de 1.000 unidades 

do material impresso de apresentação da organização; R$50,00 despesas extra-

ordinárias com a distribuição do material. 

         Fevereiro: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 assessoria de imprensa 

para divulgação social do Movimento; R$300,00 confecção de artigos Paz Por 

Favor para enviar a influenciadores digitais locais; R$100,00 edição de vídeo mu-

sical com letra original Paz Por Favor.  

         Março: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 produção de material im-

presso de apresentação da organização; R$200,00 ações externas de interven-

ção da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$200,00 

para mídia testemunhal em rádios locais (médio de R$20,00 o spot). 

         Abril: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 assessoria de imprensa para 

divulgação social do Movimento; R$100,00 ações externas de intervenção da 

campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$300,00 confec-

ção de artigos Paz Por Favor para enviar a influenciadores digitais locais. 

         Maio: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 ações externas de interven-

ção da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$300,00 

para impressão e fixação de cartazes da campanha em universidades de Goiânia; 

R$100,00 produção de adesivos do Logotipo Paz Por Favor com endereço do si-

te, distribuição direcionada. 

         Junho: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 assessoria de imprensa pa-

ra divulgação social do Movimento; R$200,00 ações externas de intervenção da 

campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$200,00 para 

mídia testemunhal em rádios locais (médio de R$20,00 o spot). 

         Julho: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 ações externas de interven-

ção da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$200,00 

produção de material impresso de apresentação da organização; R$100,00 edi-
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ção de vídeo musical com letra original Paz Por Favor; R$100,00 ações externas 

de intervenção da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição). 

         Agosto: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 assessoria de imprensa 

para divulgação social do Movimento; R$200,00 ações externas de intervenção 

da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$200,00 para 

mídia testemunhal em rádios locais (médio de R$20,00 o spot). 

         Setembro: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 ações externas de inter-

venção da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); 

R$200,00 confecção de artigos Paz Por Favor para enviar a influenciadores digi-

tais locais; R$200,00 para impressão e fixação de cartazes da campanha em uni-

versidades de Goiânia. 

         Outubro: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 assessoria de imprensa 

para divulgação social do Movimento; R$200,00 ações externas de intervenção 

da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$200,00 para 

mídia testemunhal em rádios locais (médio de R$20,00 o spot). 

        Novembro: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 ações externas de in-

tervenção da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); 

R$200,00 para mídia testemunhal em rádios locais (médio de R$20,00 o spot); 

R$100,00 edição de vídeo musical com letra original Paz Por Favor; 

        Dezembro: Investimento fixo (R$400,00); R$200,00 assessoria de imprensa 

para divulgação social do Movimento; R$100,00 ações externas de intervenção 

da campanha Paz Por Favor (produção de material e distribuição); R$100,00 con-

fecção de artigos Paz Por Favor para enviar a influenciadores digitais locais; 

R$200,00 produção de 1.000 unidades do material impresso de apresentação da 

organização. 

        Cronograma de Ações e Métodos de Avaliação e Controle: A ideia é fa-

zer ações ao longo dos 12 meses que reforcem essa proposta comunicacional, 

divulgando a ideologia do Movimento Paz Por Favor tendo um único foco que é 

trazer mais visibilidade à organização. A cada 3 meses, ou seja março, junho, se-

tembro e dezembro, haverá um balanço das atividades que foram realizadas, co-

leta de informações a respeito do que as pessoas vêm dizendo sobre, tanto on-

line, coletando comentários e dando assistência a quem solicita, quanto off-line, 
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ouvindo das pessoas impactadas sobre o que elas pensam sobre o Movimento 

Paz Por Favor que propaga a paz. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS        

          

           Neste trabalho buscou-se compreender o que é planejamento de comuni-

cação, como ele opera e como ele pode ajudar empresas a atingirem seus objeti-

vos. Para tanto, foi usado como estudo de caso o movimento Paz Por Favor. Nes-

te trabalhou buscou-se, a partir da análise dos dados e informações sobre o mo-

vimento, estudando o que a instituição já possui de material, reorientar Paz Por 

Favor, aprimorando a forma como já estava sendo feita sua publicidade. O estudo 

de caso serviu para avaliarmos e corrigirmos eventuais falhas no processo comu-

nicacional já exercido e também traçar novas orientações no plano de comunica-

ção que será organizado neste projeto de pesquisa.  

                É esperado que outras instituições e empresas de segmentos relacio-

nados e principalmente de nomes semelhantes se unam às causas e aos eventos 

propostos pelo Paz Por Favor. Neste sentido é de suma importância o marketing 

cruzado, que irá buscar trazer retorno em mídia e em seguidores para consumi-

rem e ajudarem ambos produtos e marcas. 

                De uma maneira geral, o maior resultado esperado na elaboração do 

plano de comunicação do movimento social é o de valorização da instituição Paz 

Por Favor como uma empresa que de fato consegue promover a paz e agindo as-

sim, modifica a vida das pessoas, promovendo uma mudança de mentalidade 

global no sentido de promover a serenidade e o bem-estar de uma maneira glo-

bal. A expectativa é que a instituição, após esse processo de divulgação, consiga 

alcançar patamares de modificação e impacto social por todo o mundo ao se tor-

nar mais conhecida gradualmente. 
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