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Entrega de valor 
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COMUNICAÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING (CIM) 

Abrange uma variedade de disciplinas de 
comunicação – propaganda, venda pessoal, 
promoção de vendas, relações públicas, 
marketing direto, mídia eletrônica e 

desenvolvimento de 
comunidade – em 
combinação para 
proporcionar clareza, 
consistência e o máximo de 
impacto na comunicação. 



COMUNICAÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING (CIM) 

Os programas de CIM consideram os elementos de 
comunicações de marketing como partes de um todo, 
sendo cada um deles um meio diferente de conexão 
com o público-alvo. 



COMUNICAÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING (CIM) 

Existem 3 elementos em qualquer estratégia de CIM: o 
consumidor, os canais pelos quais a mensagem é 
comunicada e a avaliação dos resultados da comunicação.  
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COMUNICAÇÕES INTEGRADAS DE MARKETING (CIM) 

Canais de 
comunicação 

Foco no 
consumidor 

Resultados 

Como os consumidores recebem as comunicações 
(via mídia, etc) e como a entrega dessa 
comunicação afeta a forma e o conteúdo da 
mensagem. 

Examina os vários canais de comunicação que 
compõem a CIM e como cada um deles é utilizado 
na estratégia geral.  

Como o  nível de complexidade nas estratégias da 
CIM leva os profissionais de marketing a elaborar 
novos meios para medir os resultados das 
campanhas de comunicação.  



Foco no consumidor 

Ruído do ambiente 

Feedback 

Rementente 
(empresa) 

Transmissor codifica a 
mensagem 

Canal de comunicação 
(mídia) 

Receptor (consumidor) 
decodifica a mensagem 



Como os consumidores percebem a comunicação? 

Receptores decodificam as mensagens diferentemente. 
 
O que o símbolo de uma empresa transmite? 

Barreiras de 
linguagem 

Barreiras 
Culturais 



Como os consumidores percebem a comunicação? 

O remetente ajusta as mensagens de acordo com o meio e 
as características do receptor 

Atitudes locais 
em relação à 
propaganda 

Controle 
governamental à 

propaganda 



Como os consumidores percebem a comunicação? 

Atenção leva ao Interesse, o qual leva ao 
Desejo, o qual leva à Ação.  

Atenção 

Interesse 

Desejo 

Ação 

Pensar Sentir Fazer 



É preciso transmitir a mensagem correta para o público 
correto através da mídia correta 

Como lidar com o 
crescimento do 

ambiente de 
mídia? 

Canais de comunicação 

Como estabelecer 
um apelo global? 



Canais de comunicação 

Mídia 
eletrônica 



Tipos de mídia disponível para a propaganda 

Meio Vantagens Desvantagens 

Televisão Tem um alcance amplo 
Incorpora som e vídeo 

Tem custo e clutter altos 
Tem mais chances de exibição em 
áreas geográficas que não estavam 
no planejamento 

Rádio É relativamente barato 
Pode ser seletivamente 
segmentado 
Tem um alcance amplo 

Sem vídeo 
Os consumidores focam menos a 
atenção 
Os períodos de exposição são 
curtos 

Revistas São muito segmentadas 
São compartilháveis 

São relativamente inflexíveis 
Tem longos prazos de entrega 

Jornais São flexíveis e oportunos 
Permitem a definição da 
localização 

Podem ser caros em alguns 
mercados 
Os anúncios têm um período de 
vida curto 



Meio Vantagens Desvantagens 

Internet Pode detalhar o conteúdo 
Altamente flexível e interativa 
Permite alcançar o segmento alvo 

Os custos não são facilmente 
comparáveis a outras mídias 
Está começando a ter maior clutter 
O software de bloqueio proíbe a 
entrega 

Outdoors São relativamente baratos 
Oferecem oportunidades para 
exposição repetida 

Não são facilmente segmentados 
Têm problemas de colocação em 
alguns mercados 
O tempo de exposição é curto 

Mala direta É altamente segmentada e flexível 
Permite personalização 

É relativamente caro.  
É um ambiente com clutter 
É muitas vezes considerado “junk 
mail” 

Tipos de mídia disponível para a propaganda 



A transmissão da mensagem 

Quais apelos utilizar para chamar a atenção dos clientes? 

APELO 
INFORMATIVO 

APELO  
EMOCIONAL 



É preciso usar as métricas de marketing para planejar e 
medir o sucesso das comunicações integradas de marketing 

Definição de 
metas de curto 
e longo prazo 

Resultados 

Orçamento 
da CIM 

Benchmark 
da 

concorrência 



THE BEST Ads 


































