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Resumo 

Esta dissertação tem como principio resolver um problema estratégico, definido pelas 

empresas de retalho em Portugal, que está associado à falta de clareza que as campanhas de 

marketing oferecem no que diz respeito aos resultados, face ao investimento realizado. Para isso, 

foi necessário definir uma estrutura lógica de como aplicar o dinheiro, em campanhas de 

marketing das empresas de retalho. Atualmente os investimentos em publicidade são realizados 

ad-hoc, o que torna difícil controlar os resultados da disciplina de marketing.  

Tendo esse aspeto em consideração, neste trabalho foi desenvolvido um modelo de apoio 

à decisão, que é suportado por ferramentas, que irão ajudar a quantificar resultados. Dessa 

maneira, para que o modelo funcione, foram definidos dois grandes grupos de campanhas que 

existem nas empresas de retalho, que levaram a escolher a campanha mais conveniente para ser 

estudada. Posteriormente foram levantados os processos de decisão de investimento em 

marketing, para depois identificar em que momento do processo o modelo poderia aportar valor. 

Com isto, foi possível criar uma estrutura de um modelo que tem como perspetiva 

resolver o problema assignado, cujo objetivo é otimizar os investimentos de marketing, 

permitindo assim quantificar o resultado. Esta otimização vai considerar a quantidade de 

dinheiro investido para alavancar a procura de cada produto. Os investimentos vão ser 

considerados valores variáveis, que terão como restrições os orçamentos e os limites máximos de 

procura de cada produto.  

Com esta solução que foi desenvolvida, será possível identificar qual o melhor 

investimento em publicidade, para gerar o melhor resultado liquido possível, quantificando dessa 

forma o valor do beneficio de uma campanha de marketing. 

  



 

 

 

Abstract 

This dissertation has as principle to solve a strategic problem, defined by retail companies 

in Portugal, associated with the lack of clarity that the marketing campaigns offer with respect to 

the results, in relation to the investment made. For this, it was necessary defining a logical 

structure of how to apply the money in marketing campaigns of the retail companies. Currently, 

the investments in advertising are made ad-hoc, which makes it difficult to control the results of 

the marketing discipline. 

In this work, a decision support model was developed, supported by tools, which will 

help to quantify the results. Thus, for the model to work, two large groups of campaigns that 

exist in the retail companies were defined, which lidded to choosing the best campaign to be 

studied. After that, decision-making processes for marketing investment were studied, to identify 

at what point the model could add value. 

With this, it was possible to create the structure of a model that looks to solve the 

assigned problem, aiming marketing investments optimization, with the objective of quantifying 

the result of the investment made. This optimization will consider the amount of money invested 

to leverage the demand for each product. The investments will be considered variable values 

which will have as constrains the budgets and the maximum limits of demand of each product. 

Alongside the solution that has been developed, it will be possible to identify the best 

investment in advertising, to generate the best net result possible, thus quantifying the value of 

the benefit of a marketing campaign. 
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Introdução 

Neste capítulo serão abordados temas introdutórios à dissertação, como o Contexto do 

projeto, os objetivos da dissertação e a organização do relatório. 

O Contexto do projeto, visa contextualizar o leitor relativamente ao trabalho desenvolvido, 

desde aspetos teóricos a informação mais prática e técnica. O subcapítulo “objetivos da 

dissertação” irá explicar quais são os objetivos gerais deste trabalho e como o modelo 

desenvolvido pode aportar valor à organização. Por fim está descrita a organização do relatório, 

onde se explica cada um dos capítulos que constituem esta dissertação. 

Contexto do projeto 

O marketing é uma das últimas fases da atividade primária da cadeia de valor de uma 

empresa. Por essa razão, é legítimo dizer que tem uma importância elevada na criação de valor de 

uma organização. Hoje em dia, devido à crise financeira que está a afetar o mundo, vivem-se 

tempos em que se procura minimizar o desperdício através do aumento da assertividade nos 

investimentos feitos nesta disciplina, que é transversal a todas as organizações. Segundo Fluker, 

2016, em tempos de crise, o marketing é o primeiro departamento a ter um corte no orçamento, 

mas acrescenta que devia ser o departamento com maiores investimentos durante os períodos de 

recessão, pois seria uma forma de manter a relação próxima com os clientes. A dificuldade de 

medir concretamente o benefício do marketing nos lucros das empresas sustenta os cortes que 

parecem óbvios em épocas de crise.  

Dada esta situação, e pegando no título deste estudo, “Modelo de Apoio à Decisão para 

Investimentos de marketing”, pode dizer-se que, para além dos problemas referidos, existem 

também problemas com a forma como se tomam decisões relacionadas com os investimentos em 

marketing. Grande parte das vezes esta tomada de decisão é feita de forma a esgotar todo o 

orçamento e não há uma seleção estruturada da forma como o investimento deve ser feito. 

Associado a este aspeto, estão também as já referidas métricas qualitativas, que renunciam à 

medição objetiva das ações, levando a que haja interpretações pouco concretas e sustentadas 

gerando diferentes formas de interpretar resultados, devido à subjetividade inerente a este tipo de 

avaliação. 
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Por isso, este estudo reveste-se de grande importância porque permitirá uma maior 

sustentabilidade na medição das ações de marketing e consequente redução do seu risco 

1.1  Objetivos da dissertação 

O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver uma ferramenta que apoie a tomada de 

decisão dos gestores de marketing, das empresas de retalho, nos diferentes investimentos em 

campanhas de marketing. Ou seja, os gestores de marketing quando vão decidir como aplicar o 

dinheiro na promoção dos produtos, podem utilizar a ferramenta desenvolvida, como um suporte 

às suas decisões. 

Este modelo terá como objetivo identificar, apenas, que produtos devem ser alvo de 

investimento publicitário. Ou seja, ajudará os gestores a identificar os produtos que face ao 

investimento feito, irão oferecer melhor performance em termos de lucros das campanhas.  

Ao longo desta dissertação serão desenvolvidas algumas ideias para sustentar o modelo de 

apoio à decisão como são o caso da definição de diferentes valores de procura que cada produto 

tem nos diferentes canais de comunicação, e como foram o caso das unidades standard de 

investimento em cada canal de comunicação. 

Para o modelo resultar será preciso identificar uma relação linear entre os valores da 

procura, o investimento de que cada produto será alvo nos diferentes canais de comunicação, os 

limites orçamentais e os limites da procura de cada produto. O objetivo final do modelo será medir 

o valor líquido que aquele investimento em concreto gerou. 

1.2 Organização do relatório 

O presente relatório inicia-se no capitulo 1, com a introdução ao projeto. No capítulo 

seguinte é abordado o estado da arte, que tem como princípio caracterizar os investimentos de 

marketing, assumindo que são alvo de pouco controlo com consequências pouco satisfatórias. São 

também analisadas as diferentes formas de medir os benefícios associados aos investimentos de 

marketing, tendo em consideração que podem existir vários pontos de vista, dependendo da 

organização e dos seus gestores. No 3º capítulo, será feita a caracterização geral do problema, onde 

também será descrito o universo das campanhas, identificando dois grandes grupos de campanhas. 

A apresentação da metodologia adotada, descreve todo o projeto, como foi organizado, quais 
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foram as fases. No 4º capítulo refere-se qual a campanha a ser estudada e a sua importância na 

organização; quais são os departamentos envolvidos; como é a tomada de decisão à data de hoje e 

por fim que razões levam a utilizar um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para resolver o 

problema que está a ser estudado. No capítulo 5, fala-se da abordagem adotada para a resolução 

do problema que irá descrever todo o sistema desenvolvido, quais as limitações da ação e como 

irá influenciar o processo de decisão da empresa. Pelo facto de o modelo ser feito com base em 

equações matemáticas, existe também um ponto neste último capítulo que apresenta todas as 

fórmulas associadas a esta tomada de decisão. No 6º capítulo, serão apresentadas as conclusões 

retiradas deste estudo. Por fim, haverá um capítulo relacionado com as referências utilizadas.  
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2. Estado da arte 

O marketing com o passar dos tempos foi perdendo credibilidade nas organizações devido 

à incapacidade de apresentarem formas de medir as suas ações, não conseguindo desse modo 

defender a influência que o departamento tem no seio de uma organização (Homburg, Vomberg, 

Enke, & Grimm, 2014). Para contrariar esse facto é necessário entender, de forma estruturada, o 

impacto que os investimentos em marketing vão ter na performance da empresa. 

Esta revisão da literatura, tem como objetivo sustentar a premissa de que os investimentos 

de marketing carecem de estrutura e por vezes assertividade na forma como são feitos, para 

permitir o controlo objetivo dos benefícios (muitas vezes negligenciado). 

Assim, ao longo desta revisão da literatura, que será feita essencialmente com base em 

artigos recentes e em autores relevantes, haverá duas secções distintas: uma que vai identificar o 

que representam os investimentos de marketing, mostrando como é que muitos autores descrevem 

a forma como as decisões são tomadas face ao investimento; a outra vai definir diferentes formas 

de controlar os resultados obtidos dos investimentos, podendo ser através de métricas qualitativas 

ou através de métricas quantitativas. 

2.1 Investimentos de marketing 

Segundo Fluker 2016, em tempos de crise, o marketing é o primeiro departamento a ter um 

corte orçamental, mas acrescenta que deve ser o departamento com investimentos mais avultados 

durante estes períodos de recessão. Isto acontece porque, de acordo com Rust et al. (2004), os 

lideres entendem os efeitos de marketing de forma subjetiva e não compreendem qual o seu 

contributo prático para efeitos de valorização da empresa. Devido a esse facto, e à intensa 

competitividade entre as empresas, existe preocupação por parte dos gestores em serem mais 

assertivos na forma como tomam as decisões. Para dar resposta a essa necessidade, fazem-se munir 

de um conjunto de informações que ajudam a sustentar a tomada de decisão, de tal modo, que 

procuram utilizar dados quantitativos para poder tornar mais objetivos os efeitos do marketing. De 

acordo com Wierenga, 2010 os Gestores de marketing utilizam o conhecimento profundo dos 

clientes para tomar decisões sobre o marketing-mix (Produto, Preço, Promoção e Place) e sobre 

questões estratégicas, como o desenvolvimento de produto, inovação e decisões de longo-prazo. 

Estas decisões de longo prazo, estão diretamente relacionadas com a segmentação de mercado, 
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posicionamento da marca, e crescimento global da organização. Por isso, é importante escolher 

informação que se adeque ao posicionamento da empresa e que potencie os seus objetivos. De tal 

forma, que possibilite dizer que a eficiência de marketing se deve à qualidade com que os gestores 

conseguem ir ao mercado, investindo de forma otimizada, com o objetivo de obter bons resultados 

a curto e longo prazo (Simberova, 2014). 

Por definição, eficiência de marketing consiste em gastar (investir) de forma otimizada e 

com assertividade, para atingir os resultados esperados num determinado espaço de tempo 

(Simberova, 2014). Contudo, o investimento otimizado, necessita de ter um suporte forte de dados. 

Esta prática para além de permitir atingir mais facilmente os resultados esperados, vai também 

levar à redução dos riscos do investimento. No artigo de Mintz & Currim, 2015, os autores relatam 

que quando numa série de entrevistas questionaram os gestores sobre a razão pela qual utilizavam 

métricas para tomar decisões relacionadas com o marketing, estes responderam que era uma forma 

de controlo de fatores externos e internos. O que permite entender que a utilização de dados, como 

meio de controlo e redução de riscos, é um aspeto essencial para qualquer empresa que tenha como 

objetivo otimizar os investimentos, seja de marketing, seja noutra área qualquer. Porém, é 

importante lembrar que há fatores que vão sempre impedir a utilização de informação na tomada 

de decisão. Mintz & Currim, 2015 dizem no seguimento do mesmo artigo, que os gestores 

entrevistados quando foram questionados sobre relevância da utilização de informação, alguns 

responderam que devido à pequena dimensão da sua empresa, nem sempre tinham informação 

relevante para poderem tomar decisões baseadas em dados quantitativos. O que não os permite 

otimizar, porque segundo Wierenga, 2010, a otimização implica que exista, objetivamente, uma 

forma de melhorar o que está a ser feito e, dada a ausência de informação, não é possível avaliar 

de forma quantificada as atividades. No entanto, muitas vezes, é complicado entender quais são os 

dados relevantes a considerar, tendo em conta que os gestores têm uma grande quantidade de dados 

que devem analisar. Gigerenzer e Goldstein, 1996, dizem que para os gestores, a utilização de um 

elevado número de dados pode tornar-se num risco, visto poder gerar sobrecarga de informação e 

por conseguinte levar a uma perda do foco do essencial, uma vez que pode originar que os gestores 

não considerem as variáveis mais significativas no momento da tomada de decisão. Posto este 

facto, e para evitar qualquer dispersão, pressupõe-se que seja necessário criar uma forma de avaliar 

a performance de forma quantitativa o que reflete a importância de definir variáveis, como critérios 

de avaliação das atividades (Ginevičius, et al 2013), e consequentemente identificar relações entre 



Modelo de apoio à decisão de investimento em campanhas de marketing 

6 

 

Tabela 1 - Variáveis de marketing, Fonte Ginevičius et al., 2013 

esses critérios na avaliação da performance das atividades. No artigo, de Ginevičius et al., 2013, 

“Quantitative evaluation of enterprise marketing activities”, são identificadas um conjunto de 

variáveis consideradas relevantes para análise. Essas variáveis são apresentadas na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível ver na tabela 1, os autores Ginevičius et al., 2013 identificaram 4 grandes 

grupos de variáveis, que correspondem ao marketing-mix, e que posteriormente os dividiram em 

variáveis que têm como objetivo detalhar mais a informação referente a cada elemento do 

marketing-mix.  

Esta é uma visão pertinente do autor, o que não quer significar que seja a única forma de 

ver as coisas, mas sim mais uma visão de como a informação se pode organizar e categorizar. Isto 

porque, cada caso é um caso e as perspetivas de gestão, e/ou doutrinas de marketing devem ser 

diferentes de empresa para empresa (Erevelles et al, 2016).  

Outra forma de entender a importância da informação na tomada de decisão de um 

investimento, pode ser do marketing digital e o suporte das web analytics. Segundo Järvinen & 

Karjaluoto, 2015, o marketing digital, suportado por web analytics, melhorou a eficácia das suas 

ações, assim como aumentou o revenue das vendas. Deste modo, é mais fácil de entender a 

relevância da utilização de informação útil para o planeamento do investimento em marketing. 

Além disso, a utilização desta informação permite identificar quais as variáveis que vão impactar 

no comportamento do consumidor, por isso é que as empresas devem começar por selecionar as 

métricas, de Web Analytics, através da identificação de variáveis mais relevantes que permitam a 

medição adequada das ações (Järvinen & Karjaluoto, 2015). 
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A identificação das variáveis para medir resultados de uma estratégia de marketing deve 

estar alinhada com os objetivos estratégicos tanto da empresa como do marketing. Por isso, na 

secção benefícios de marketing estarão definidas as diferentes métricas que permitem identificar 

os benefícios que através da conjugação das variáveis, vão permitir medir os resultados das ações. 

2.2 Benefícios de marketing 

 Nos dias que correm a competição entre as empresas está cada vez mais feroz e existe uma 

grande preocupação, por parte das organizações, em se diferenciarem. Seja de forma estratégica, 

seja de forma operacional. De tal modo que, a função do marketing tem estado sobre pressão em 

várias empresas. A vontade de melhorar o valor da empresa para os acionistas, leva a que a gestão 

aumente a pressão feita no departamento de marketing, para que demonstre a sua contribuição na 

performance das organizações(Homburg et al., 2014). 

A assertividade na aplicação do dinheiro nas diferentes ações é, hoje em dia, um dos 

problemas transversais a todos os departamentos de uma companhia. Sabendo que o Markerting é 

alvo grandes cortes orçamentais em alturas de recessão (Homburg et al., 2014), é critico a 

utilização de métricas que definam os benefícios das suas ações de forma objetiva.  

Milichovský & Šimberová, 2015 referem que as estratégias de marketing são umas das 

mais complexas e importantes partes da estratégia corporativa e, completam dizendo, que para 

medir os resultados das ações de marketing, é necessário focar nos clientes e na tendência de 

comportamento potencial de um segmento de mercado selecionado. Isto é, existem várias formas 

de medir o sucesso das ações de marketing, que estão relacionadas com as premissas mencionadas 

na frase anterior. Estas podem ser mensuradas através do impacto que elas têm na performance 

financeira das organizações, ou através de repercussões não financeiras. Por isso é que alguns 

profissionais de marketing consideram relevante olhar para o impacto que o marketing tem no 

negócio (Rutkauskas et al., 2011). Posto isto, pode-se dizer que as formas de medir os resultados 

das ações de marketing podem ser feitas através de várias métricas e estas podem ser organizadas 

através de vários pontos de vista. Durante este estudo, serão apresentados dois exemplos de 

organização de benefícios. 

No artigo de Milichovský & Šimberová, 2015, “Marketing effectiveness: Metrics for 

effective strategic marketing. Engineering Economics”, os autores apresentam uma matriz onde 
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consideram diferentes pontos de vista, e onde para cada ponto de vista existem várias métricas a 

considerar, como se pode ver na tabela 2: 

Tabela 2 - Métricas de marketing - Fonte: (Milichovský & Šimberová, 2015) 

Neste artigo é possível encontrar várias métricas que permitem calcular o beneficio gerado 

por uma ação de marketing. Na tabela 2 é visível que não fazem propriamente uma divisão por 

benefícios financeiro e benefícios não financeiros. Podemos ver, que existem métricas que avaliam 

as métricas de forma mais quantitativa e outras de forma mais qualitativa.  

Face ao exposto, é importante entender que não existe um ponto de vista que é mais certo que 

outro, na medida em que existem artigos e visões que pensam nas métricas para avaliar as ações 

de marketing de outra maneira e que são igualmente válidas e interessantes de analisar.  
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Deste modo, a seguir vai ser possível encontrar outro exemplo de pontos de vista de benefícios 

extraídos através das ações de marketing, segundo Lamberti & Noci, 2010 

• Single Financial Output, onde consideram lucro, vendas e cash flow, como unidades de 

medida desta categoria para avaliar a efetividade das atividades de marketing. 

• Medição não financeira, que utiliza medidas de marketing, como já foi referido em outros 

artigos, de forma a parametrizar através de métricas não financeiras e mais qualitativas, as 

ações elaboradas pelo marketing, como é o caso do market share, satisfação do cliente, 

lealdade do cliente e também a brand equity. 

• Medição múltipla, são medidas híbridas que têm como objetivo avaliar a eficiência, 

efetividade e a adaptabilidade entre as diferentes dimensões das “marketing performance 

measures” e das atividades macro. 

Nesta perspetiva, podemos encontrar grande parte das unidades de medida falados na 

matriz anterior, no entanto organizados de forma diferente. O que reforça, que existem diferentes 

pontos de vista e todos estão corretos. E que mais relevante do que a forma como estão 

organizados, é a efetiva utilização da informação para medir e tornar o marketing mais tangível e 

consequentemente mais credível. 

Esta informação recolhida permitiu reunir um conjunto de métricas, de diferentes pontos 

de vista, suficientemente relevantes para se poder selecionar, agregar e organizar as referidas 

métricas que definem o beneficio. 

Tendo em consideração que o objetivo é poder medir as ações de marketing, é de elevada 

importância no âmbito deste estudo que as métricas se organizem em dados quantitativos e 

qualitativos, sendo que o foco final será sempre sobre os dados quantitativos. 
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Como se pode ver as tabelas 3 e 4 estão divididas em dois tipos: Quantitativas e 

Qualitativas. 

Métrica Definição Unidade de medida X 

Customer 

Lifetime 

Value 

Indicador que se foca nos lucros em 

vez de unicamente se preocupar com o 

desenvolvimento de relações a longo 

prazo. O CLV é, ainda segundo o 

mesmo autor, um indicador que reflete 

o limite superior dos custos que a 

empresa está disposta a incorrer para 

adquirir e reter novos clientes, e é 

também um indicador que se 

apresenta útil para tomadas de 

decisões de marketing orientadas para 

o futuro. 

Lucro 

(Csikósová, 

Čulková, & 

Janošková, 2016) 

Market 

Share 

Indicador que reflete se uma empresa 

é ou não bem-sucedida comparando 

com os seus concorrentes. As vendas 

são uma forma de medir este índice. O 

que mostra nitidamente formas de 

medir as atividades de marketing, 

através de métricas de próprias. 

Percentagem face a 

concorrência 

Return On 

Marketing 

Investment 

(ROMI) 

Métrica utilizada para medir a eficácia 

das campanhas de marketing. Este 

indicador examina resultados 

relativamente aos objetivos 

específicos de marketing. O ROMI é 

uma subcategoria do ROI, mas aqui os 

custos estão associados às atividades 

de marketing. 

Lucro 

(Times, 2017) 

Economic 

Value 

Added 

(EVA) 

Método de avaliação de desempenho 

que ajusta o desempenho 

contabilístico ao retorno de 

investimento.  

EVA (NASDAQ.com, 

2017) 

Tabela 3 – Métricas Quantitativas 

Na tabela 3, estão identificadas as métricas quantitativas que foram extraídas dos artigos 

analisados. Aqui estão combinadas métricas financeiras e métricas consideradas não financeiras, 

mas todas consideradas métricas tangíveis. Estas ponderações estão apresentadas com as 

respetivas unidades de medida, definições de conceitos através de fontes relevantes e credíveis. 
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Na tabela 4, estão caracterizadas algumas das unidades de aferição de beneficio qualitativas 

que foram identificadas ao longo dos artigos. Na tabela 4 apenas existe a definição das métricas e 

os respetivos autores que foram selecionados pela sua relevância. Sendo uma tabela que junta 

métricas qualitativas, então não necessita de se identificar unidades de medida. 

Métrica Definição Autor 

Satisfação 

do Cliente 

É uma medida, que reflete a 

experiência de um cliente quando 

interage com uma empresa. A 

satisfação do cliente pode medir o 

resultado de uma experiência positiva 

ou negativamente. 

(PwC, 2015) 

Lealdade 

do Cliente 

Combinação de uma atitude favorável 

do cliente e respetiva repetição da 

compra 

(Kim, Park, & Jeong, 2004) 

Qualidade 

Entendida 

O julgamento do consumidor sobre a 

excelência geral do produto. 

(Zeithaml, 1988) 

Equidade 

da Marca 

Ativo de marketing que induz num 

relacionamento, e que cria laços 

distintos, entre as empresas e os seus 

clientes, e que nutre comportamentos 

de compra de longo prazo. 

(Keller, Parameswaran, & Jacob, 2011) 

Tabela 4 – Métricas Qualitativas 

Para concluir, é pertinente dizer que existem várias métricas que permitem medir e tornar 

quantificáveis os benefícios extraídos das atividades de marketing. Sendo que as métricas são 

divididas por quantitativas e qualitativas. As métricas em que este estudo se quer focar, são 

unidades de medida quantitativas, para que as ações de marketing possam ter uma avaliação de 

beneficio mais mensurável. 
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3. Caracterização geral do problema e da metodologia de 

investigação 

Hoje em dia as empresas sentem muito mais a necessidade de controlar todas as operações 

que fazem parte das atividades da sua cadeia de valor; sejam atividades primárias, sejam atividades 

de suporte. Para além do controlo, é vontade de todas as empresas que todos os investimentos 

sejam feitos de forma assertiva, originando um retorno controlado, que determine, de certo modo, 

a qualidade do investimento. Esse problema verifica-se, também, numa atividade primária da 

cadeia de valor, como é o caso do marketing.  

Uma empresa de retalho, sediada no porto, sentiu a necessidade de no ano de 2017, resolver 

um problema relacionado com os investimentos de marketing e identificar os benefícios que estes 

trazem para a companhia.  

Os investimentos em marketing têm como principio gerar campanhas, que potenciem a 

venda de bens ou serviços através da criação de relações com os clientes. Por definição campanhas 

de marketing são atividades associadas a um plano de ações que têm como objetivo contribuir para 

os objetivos do negócio. Estas atividades podem ser em simultâneo, sequenciais ou ambas, e 

podem abranger praticamente qualquer atividade legal em que uma empresa se envolva. Sendo 

que as empresas de retalho alimentar em Portugal, empresas de grande dimensão, que investem 

milhões de euros em marketing todos os anos, é expectável que determinem certas ações como 

essenciais à sua promoção e divulgação, de modo a tornarem-se mais conhecidas e reconhecidas 

nas suas atividades. No entanto, necessitam de otimizar o investimento e também controlar melhor 

as atividades associadas, para conseguir chegar todos os dias a resultados mais satisfatórios e com 

menos desperdício. Isto é, para haver otimização, é importante fazer um planeamento detalhado, 

identificando pormenorizadamente qual o investimento a fazer e definir qual o objetivo que se 

procura alcançar. 
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Uma vez que é pretendido otimizar os investimentos de marketing, então, é importante: 

• caracterizar as campanhas; 

• encontrar uma métrica que defina o sucesso dessas atividades  

• definir critérios que permitam chegar a essa avaliação – esta é uma necessidade 

sentida, transversalmente pelas empresas, no cenário atual, muitos gestores referem 

inclusive que: “metade do investimento em marketing é desperdiçado, mas não 

sabem qual das metades é que representa desperdício”. 

Tendo em consideração que neste problema em concreto, temos como objetivo construir 

um sistema de apoio à decisão relacionado com os investimentos em campanhas de marketing. É, 

por isso, extremamente relevante, numa primeira instância, saber qual o investimento 

concretamente que estamos a referir assim como identificar as variáveis e restrições que vão estar 

implicadas no modelo. É também de elevada importância entender como fazer a monitorização da 

ação, para entender o impacto da campanha.  

Na questão do investimento, é crítico entender quais são os gastos das campanhas na 

totalidade, pois só assim é possível selecionar em que momento dos processos de decisão da 

campanha é que este modelo vai acrescentar valor e contribuir como uma mais-valia para a sua 

execução. 

Relativamente à medição do resultado, é necessário antes de qualquer outro aspeto, 

perceber qual é o objetivo do modelo, para consequentemente definir qual a métrica a utilizar para 

medir o sucesso do investimento. É também muito relevante encontrar termos de comparações dos 

resultados obtidos, para conseguir definir o impacto que uma atividade teve. 

Posto isto, para tornar claro qual o problema que vai ser abordado neste estudo, é muito 

importante demonstrar qual a realidade, à data de hoje, das campanhas de marketing da empresa. 

3.1 Caracterização do universo das campanhas 

Nas grandes empresas de retalho alimentar, existem dois grandes grupos de campanhas, e 

a nomenclatura utilizada nesta tese para as identificar será: Campanhas Fidelizadas e as 

Campanhas Não Fidelizadas. Estes dois grandes grupos foram pensados numa logica de “Solução 

Estruturada do Problema” (MECE – Mutuamente Exclusivas & Coletivamente Exaustivo). A 

utilização desta técnica, permitiu que a forma como as campanhas estão organizadas neste trabalho 
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e na tese, fossem exclusivas nas suas ações, levando a que não houvesse sobreposição de assuntos 

e que no seu todo completassem o universo de campanhas. 

As Campanhas Fidelizadas, são caracterizadas por serem campanhas que têm como 

objetivo gerar contacto frequente e durante um longo período de tempo com os clientes. Já as 

Campanhas Não Fidelizadas, por sua vez, são campanhas cujo objetivo é criar reações impulsivas 

aos clientes, através dos estímulos. Não têm em vista efeitos alargados nos estímulos aplicados, 

mas sim gerar uma reação instantânea no cliente. Ambas contêm sub-campanhas, com 

características próprias quando comparadas quanto à: frequência, mecanismos promocionais, 

exemplos e mais valias. 

Em ambas as campanhas, existe uma relação muito próxima entre o departamento de 

marketing e o departamento comercial. A função do marketing passa por definir que ações 

desenvolver, a sua calendarização e divulgação. O departamento comercial é envolvido, com o 

objetivo de selecionar os produtos a fazerem parte da ação.  

3.1.1 Campanhas fidelizadas 

Estas campanhas descritas na tabela 5, que se pode encontrar a seguir, são designadas como 

campanhas fidelizadas. Têm dois tipos de sub-campanhas: campanhas fidelizadas segmentadas; 

campanhas fidelizadas pontuais. O objetivo deste ponto será descrever de forma mais alargada 

cada uma das sub-campanhas. Ambas as campanhas são distinguidas pela necessidade da 

utilização do cartão de fidelização na sua participação, ainda que em contextos diferentes.  

Campanhas fidelizadas – segmentadas 

As campanhas fidelizadas segmentadas, são essencialmente caracterizadas por serem 

campanhas direcionadas ao cliente. Isto é, cada cliente tem acesso a promoções diferentes 

(campanhas “one 2 one”). Têm como base a informação recolhida através do cartão de fidelização. 

É uma campanha que tem uma frequência mensal. Sendo que o objetivo é levar pessoas 

continuamente ao ponto de venda. Esta campanha utiliza os seguintes meio para chegar ao cliente: 

Carta, e-mail, aplicações móveis, websites, revistas, SMS e quiosques. Faz o controlo dos 

resultados utilizando métricas como taxa de rebate, venda líquida reportada e taxa de participação. 

Este controlo da ação é feito, pois existe monitorização do comportamento de consumo do cliente, 

que é providenciado pelo uso do cartão de fidelização da empresa. 
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Campanhas fidelizadas – pontuais 

As campanhas fidelizadas pontuais são essencialmente caracterizadas por também serem 

direcionadas aos detentores de cartão de fidelização. Contudo, nestas campanhas, é possível que o 

cliente faça essa adesão, tendo como objetivo participar na campanha. A ação caracteriza-se por 

uma coleção de selos. A cada compra de 20€ o cliente recebe 1 selo. Quando tiver colecionado 16 

selos pode trocá-los por um produto promocional. Exemplo disso foi a campanha “SCHOTT 

ZWIESEL”, onde os clientes de 28/11/2016 a 19/03/2017, tiveram a oportunidade de trocar os 

selos que colecionaram por um conjunto de dois copos à escolha: Vinho tinto ou branco, 

Champagne, Gin Tónico, Cerveja ou Agua /Sumo. Nestas campanhas o controlo da ação é feito 

através de métricas como a taxa de rebate e a taxa de participação 
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Considerações finais sobre Campanhas Fidelizadas 

Ambas as campanhas descritas neste ponto, são alvo de controlo da sua atividade. É um 

facto que por se fazerem munir de ferramentas, como o cartão de fidelização, onde toda a 

informação relacionada com comportamento de consumo é partilhada em sistema, torna essa 

tarefa muito mais fácil. Ainda assim, existem equipas especializadas, unicamente para o 

planeamento e avaliação dessas ações, que pelo facto de se focarem única e exclusivamente 

nessa tarefa, conseguem fazer esse trabalho com maior facilidade.  

Na tabela 5 está visível informação relacionada com as campanhas fidelizadas: 

3.1.2 Campanhas não fidelizadas 

As campanhas não fidelizadas definem-se como campanhas mais massificadas que, como 

já foi dito anteriormente, procuram gerar estímulos nos clientes para que provoquem reações a 

curto prazo na relação do cliente com a marca. As campanhas não fidelizadas são divididas em 

Tipos de 

Campanhas 

Sub-

campanha 

Frequência Mecanismo 

Promocional 

Exemplos Mais-Valias 

Fidelizadas 

Segmentadas Mensalmente Geração de 

promoções 

One2One. 

Significa que cada 

cliente tem uma 

promoção 

diferente 

Campanhas de 

mailing – envio 

de carta com a 

informação 

promocional 

para cada cliente. 

Oferecer a cada 

cliente 

individual uma 

promoção que 

se adeque com 

os seus 

interesses. 

Pontuais Ad-hoc Campanhas que 

são utilizadas para 

aumentar o 

número de 

utilizadores do 

cartão de 

fidelização. 

Entregam 

produtos 

promocionais em 

troca de um 

determinado valor 

de compras 

Os clientes têm 

de comprar um 

determinado 

valor em 

compras para ter 

acesso a um selo. 

Quando atingir 

um determinado 

número de selos, 

estes podem ser 

trocados por 

produtos em 

promoção 

Produtos 

promocionais, 

como os copos, 

peluches, etc. 

 

Criação de uma 

relação de 

longo prazo 

com os clientes 

Tabela 5 - Campanhas Fidelizadas 
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sub-campanhas que têm o nome de campanhas de promoção regular, feiras temáticas e 

campanhas de ativação da marca. 

A seguir, vão ser apresentadas e descritas as sub-campanhas mencionadas quanto à sua 

frequência, mecanismos promocionais, mais valias e finalizando com alguns exemplos.  

Campanhas de promoção regular 

As campanhas de promoção regular, são campanhas caracterizadas por uma redução de 

preço de forma direta. Estas campanhas por norma são comunicadas ou em folheto ou na loja. São 

simples campanhas onde existe um corte no preço de venda, disponíveis a todas as pessoas, ou 

através do cartão de fidelização. Estes tipos de campanhas têm uma periodicidade semanal, sendo 

que existem dois formatos diferentes, campanhas dos dias úteis e campanhas do fim-de-semana. 

A falta de controlo deste tipo de campanhas, deve-se ao facto de não haver uma equipa específica 

que tenha o objetivo de controlar a atividade 

Feiras temáticas 

As feiras temáticas, são campanhas que se caracterizam por um forte investimento em 

ações de comunicação. Em termos de mecanismos promocionais, estas ações caracterizam-se por 

uma modificação da decoração e do layout da loja, assim como numa redução de preços de venda 

dos produtos em promoção. Quanto à periodicidade: estas ações ocorrem mensalmente, sendo que 

a tipologia de produtos promovidos, é selecionada nos períodos em que a procura é mais elevada. 

Por exemplo, os artigos escolares, são promovidos nas feiras de regresso às aulas, que é a altura 

antes de começar o novo ano escolar. Aqui não existe medição de resultados, isto deve-se também 

ao facto de serem campanhas que acontecem com bastante frequência, haver falta de recursos para 

fazer o controlo e também ao facto de haver bastantes variáveis de investimento que tornam ainda 

mais difícil controlar a assertividade do investimento. 

Nestas campanhas, o departamento de marketing tem uma grande preponderância no seu 

planeamento, uma vez que é o responsável pela sua comunicação através dos diferentes canais de 

divulgação promocionais. São também responsáveis pela produção dos conteúdos utilizados para 

divulgação, como vídeos, cartazes, banners, etc. O departamento comercial tem a responsabilidade 

de selecionar os produtos e definir o preço de desconto. Cada departamento possui as suas próprias 

tarefas que devem estar alinhadas para melhor executar esta ação. 



Modelo de apoio à decisão de investimento em campanhas de marketing 

18 

 

Campanhas de ativação da marca 

As campanhas de ativação da marca são feitas com o objetivo de aproximar os clientes da 

marca, com diferentes iniciativas como são o caso dos eventos. O objetivo é fazer com que os 

clientes se tornem mais próximos da marca. Esta sub-campanha não tem uma periodicidade tipo 

para que se possa dizer que existe uma frequência regular destas atividades. A sua mais valia é a 

associação da marca do retalhista a artistas, chefes de cozinha conceituados, ou outro tipo de 

pessoas que foram distinguidos na sua área de atuação profissional. O controlo desta ação tem 

grandes dificuldades de ser feito através de métricas quantitativas, visto não existirem quaisquer 

transações associadas, contudo estas poderiam inclusive utilizar métricas qualitativas que definam 

a forma como os clientes entendem a marca. 
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Considerações sobre campanhas não fidelizadas 

Neste tipo de campanhas, tal como foi visto, não é feito qualquer tipo de monitorização 

dos resultados. Este cenário deve-se ao grande esforço que seria necessário fazer para que fosse 

possível alcançar essa informação e pela dificuldade que seria em isolar efeitos. Contudo existem 

formas de poder entender qual a taxa de sucesso de cada campanha. A forma mais adequada para 

avaliar quantitativamente estas campanhas, seria através de métricas financeiras (tal como foi 

explicito na revisão da literatura), ou através de métricas de volume de vendas, pois existirá sempre 

uma reação à campanha. Se no caso das feiras e das promoções regulares os efeitos são imediatos, 

pois a ação passa-se no ponto de venda, no caso das campanhas de ativação, esses efeitos far-se-

ão notar com um delay maior, mas não é monitorizado nos moldes atuais. 

 

Tipos de 

Campanhas 

Sub-

campanha 
Frequência 

Mecanismo 

Promocional 
Exemplos 

Mais-

Valias 

Não 

fidelizada 

Promoção 

Regular 

Semanalmente/Fim 

de semana 

Redução do 

preço 

Descontos em 

folhetos 

Redução 

dos preços 

dos 

produtos 

Feiras 

Temáticas 

Mensalmente Redução do 

Preço 

Decoração 

apropriada da 

loja 

Por exemplo na 

feira do vinho e 

dos enchidos, 

produtos que 

façam parte 

desta tipologia 

de produtos, 

estão em 

desconto. 

Promoção 

dos 

produtos 

em épocas 

de maior 

procura 

 

Ativação da 

Marca 

Ad-hoc Eventos que 

aproximem a 

marca do cliente 

Concertos e 

outros eventos 

patrocinados 

pelos grandes 

retalhistas 

Associar 

eventos a 

grandes  

Tabela 6 - Campanhas Não Fidelizadas 

3.1.3 Considerações final sobre as campanhas 

Após esta análise cuidada, existe agora uma ideia mais clara do que define cada sub-

campanha, seja ela pertencente ao grupo das campanhas fidelizadas ou das campanhas não 

fidelizadas. Esta análise permite-nos entender que as campanhas fidelizadas, são mais controladas 

pela empresa, e que por sua vez, as campanhas não fidelizadas não têm essa preocupação à data 
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de hoje, mesmo considerando que para ambas as campanhas estão associados orçamentos de 

elevado valor.  

Por essa razão considera-se que o problema está associado à falta de capacidade que a 

empresa tem para fazer controlo das campanhas não fidelizadas. 

3.2 Metodologia de investigação 

Para este projeto foram utilizadas as metodologias de investigação exploratória e qualitativa, 

onde ambas tiveram papeis diferentes na sua ação. 

A investigação qualitativa, permitiu que objetivamente fossem levantados indicadores 

descritivos, de modo a entender detalhadamente o que caracterizava o universo das campanhas 

que existem numa empresa de retalho. Permitiu também que fossem levantados os processos da 

tomada de decisão associados à campanha a ser estudada.  

Esta investigação fez-se através de conversas informais com as pessoas que são responsáveis 

pelas diferentes tomadas de decisão no departamento de marketing. Assim, foi possível 

identificar as principais características que permitiram descrever o universo das campanhas da 

empresa. Foi também através das conversas informais que foi possível identificar, na campanha a 

ser estudada, como eram tomadas as decisões. Para tornar o processo mais completo, foi 

observado um documento oficial da empresa, que identificava o processo da tomada de decisão 

do departamento comercial, referente às campanhas a serem estudadas permitindo que assim 

fosse construído um processo de alto nível da tomada de decisão, envolvendo os dois 

departamentos. 

A investigação exploratória, foi o processo que levou ao desenvolvimento do modelo de apoio 

à decisão para investimentos de marketing. Esta metodologia de investigação permitiu entender 

como é que um sistema de apoio à decisão podia responder ao problema que foi previamente 

descrito. O modelo para chegar à sua versão final, foi alvo de um processo altamente iterativo 

para que se entendesse quais eram as variáveis de decisão do modelo e as restrições que iriam 

influenciar na função objetivo, que desde sempre teve como objetivo maximizar o lucro da ação. 
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4 Estrutura do caso em análise 

Neste capitulo serão abordados temas que resultaram da investigação qualitativa para o 

projeto. Aqui será descrito qual a campanha que vai ser estudada e porquê. Quais as métricas que 

devem ser usadas para medir o beneficio das campanhas e quais os departamentos envolvidos nesta 

campanha. 

Será também neste capítulo que haverá uma ideia clara do processo da tomada de decisão 

à data de hoje, resultante do estudo feito no âmbito desta dissertação. Será também exibido a 

importância das feiras, temáticas, de forma descritiva e gráfica. 

4.1 Campanha a ser estudada 

Face à diversidade de campanhas e à complexidade que seria fazer um modelo para todas 

as campanhas já referidas em conjunto, foi preciso focar num só tipo de campanhas para facilmente 

atingir valores objetivos no que diz respeito ao resultado que se pretende alcançar. Por isso, devido 

a problemas de confidencialidade e devido ao facto de já estarem bastante estudadas, as campanhas 

fidelizadas não faziam sentido ser o foco deste estudo. 

O objeto do estudo desta tese, passará então a ser as campanhas não fidelizadas. No entanto, 

se considerarmos que o foco é fazer um modelo de apoio à decisão, que otimize a execução de 

uma atividade promocional será lógico descer a um nível mais operacional e focar numa sub-

campanha não fidelizada. O objetivo será primeiramente entender onde é que o modelo pode entrar 

e criar uma vantagem para a empresa.  

Dadas estas condicionantes, as Feiras Temáticas, sub-campanhas pertencentes ao grupo 

das campanhas não fidelizadas, foram eleitas como aquelas que vão ser estudadas mais 

aprofundadamente e para onde o modelo desenvolvido vai apontar. Para isso, é necessário, 

identificar quais os processos de decisão associados, os parâmetros de investimento e perceber 

quais os efeitos que podem ser medidos numa campanha com estas características. É também 

importante entender o que é que impacta direta e indiretamente na atividade e quais são as suas 

lacunas. Só assim vai ser possível compreender em que pontos é que o modelo pode vir a ser uma 

mais valia na resolução do problema. 
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O estudo mais aprofundado das ações vai permitir entender o seguinte: 

• qual o beneficio que se espera colher na medição de resultados da ação; 

• identificar os departamentos e atividades que vão estar envolvidos na ação; 

• quais são as tomadas de decisão à data de hoje, que podem, ou não, vir a ser representadas 

no modelo de decisão; 

• razão porque estas campanhas são relevantes para a empresa; 

• entender onde o modelo vai entrar, no processo de decisão: 

• em que consiste o modelo e como vai aportar valor: 

4.2 Métrica quantitativa para medir o beneficio 

Considerando que as Feiras Temáticas, foram eleitas como o tipo de campanhas que vai 

ser estudado nesta tese. É então importante entender que tipo de métricas quantitativas se 

pretende alcançar com a aplicação do modelo de apoio à decisão para investimentos de 

marketing. 

Como já vimos, os outros tipos de campanhas utilizam métricas quantitativas, que 

identificam a penetração da ação, como taxas de rebate ou taxas de participação. No então nas 

sub-campanhas fidelizadas – Segmentadas – existe também uma métrica financeira, como é o 

caso da venda liquida reportada.  

Desta feita, é legitimo utilizar uma métrica financeira, como é o caso do resultado líquido 

da ação, para medir o benefício de forma quantitativa. Esta decisão é suportada pelo que foi 

escrito na revisão da literatura e pela métrica financeira que está associadas às sub-campanhas 

segmentadas que pertencem as campanhas fidelizadas 

4.3 Departamentos envolvidos 

À data de hoje, as feiras temáticas, envolvem no seu planeamento e execução dois departamentos, 

que são o departamento comercial e o departamento de marketing.  

O departamento de marketing assume funções no que diz respeito ao Planeamento de alto nível e 

à execução da ação. O departamento comercial tem a sua atividade limitada em questões de 

planeamento por artigo e na execução, dividindo esta atividade com o departamento de marketing. 
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O planeamento de alto nível do marketing é com o objetivo de fazer com que as feiras de realizem 

no momento de maior procura. O planeamento de Artigo do departamento comercial, serve para 

que a campanha seja constituída por produtos que melhor resposta podem dar à campanha, gerando 

melhor performance. 

Atividade Responsabilidade 

Planeamento Alto Nível marketing 

Planeamento de Artigo comercial 

Execução marketing & comercial 

Tabela 7 - Atividade por Departamento 

4.4 Tomada de decisão AS IS 

A seguir, será descrito o processo de alto nível, que irá mostrar como é tomada a decisão hoje 

em dia. Depois, cada atividade será descrita mais ao pormenor, de modo a se poder entender quais 

as lacunas que o processo pode ter e onde o modelo pode entrar de modo a ser considerado uma 

mais valia da ação. 

 

Figura 1 - Processo de Decisão As Is 

Planeamento das Ações 

O departamento de marketing, tem a função de planificar as ações. Quais vão ser os temas das 

feiras e quando é que cronologicamente se vão realizar ao longo do ano, comunicando este 

planeamento do departamento comercial. 

Seleção de Artigos 

Após ser notificado sobre o planeamento das campanhas feito pelo marketing, o departamento 

comercial começa a preparar para dar resposta às mesmas. Para cada feira, faz um levantamento 

de dados, para entender quais os melhores produtos para serem comercializados, utiliza fontes de 

informação internas e externar.  

Este levantamento e feito mediante a comparação de indicadores e a partir dessa análise faz a 

seleção dos artigos. 

  

Planeamento 
das Ações

Selecionar 
Artigos

Validação Execução
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Validação 

Os artigos selecionados pelo departamento comercial para fazerem parte da feira são enviados 

para validação. O Diretor da Unidade de Negócio pode ou não aprovar os artigos selecionados. 

Execução 

O departamento de marketing, define o planeamento da ação através: 

• do conteúdo de cada campanha; 

• da quantidade de investimento que cada canal vai ser alvo; 

• da duração das diferentes campanhas. 

O departamento comercial é responsável pelo planeamento que será mais visível aos olhos do 

cliente. Na parte da execução, o departamento comercial define o preço de desconto de cada 

produto, ou seja, o desconto associado. 

4.5 Importância das feiras temáticas 

As Feiras Temáticas têm uma importância elevada para a atividade comercial das empresas de 

retalho, visto serem campanhas que têm associados orçamentos anuais bastante significativos e 

que, por sua vez, contêm resultados onde não existe qualquer tipo de controlo. São atividades que, 

devido aos estímulos associados, permitem escoar mais rapidamente os produtos sujeitos a 

promoção e é também uma forma de responder às constantes atividades promocionais 

desenvolvidas pela concorrência. 

No planeamento anual das atividades, estão previstos diferentes temas de feiras. Para cada 

tema da feira, há diferentes tipologias de produtos associados, e como é sabido, as feiras são 

constituídas por produtos que são alvo de redução do seu Preço de Venda, que é algo característico 

nas feiras, como também é, o forte investimento em publicidade. 

Em suma, as Feiras Temáticas representam um forte investimento por parte das empresas 

de retalho, nos departamentos de marketing e comercial e, extraordinariamente ao que se possa 

pensar, carecem de preocupação relativamente ao controlo dos resultados de investimento.  

4.5.1 Comparação de resultados – demonstração do impacto das feiras temáticas 

A feira que está a ser alvo de estudo, é a feira de regresso às aulas do ano de 2016. Esta 

feira realizou-se do dia 18/08/2016 ao dia 25/09/2017. Em análise estão os meses de junho, julho, 
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agosto e setembro de 2016. Aqui é possível avaliar dois momentos distintos no que à quantidade 

de procura diz respeito. A informação a ser analisada, é referente ao conjunto de artigos que 

pertencem aos produtos que compõe o material escolar, num conjunto de pontos de venda..  

Ao observar o gráfico é possível entender claramente que a meio de agosto a procura 

começa a aumentar, gerando valores consideravelmente superiores no fim do mês de agosto e 

durante o mês de setembro, isto quando comparado com os meses de junho e julho.  

Em junho e julho, como a procura é mais baixa, podemos facilmente identificar que aliada 

à baixa procura da gama em questão, os estímulos promocionais são baixos. Contudo, no período 

entre meio de agosto e finais de setembro, é bem visível que existem valores elevados da procura, 

o que permite entender que existe a combinação dos estímulos e da necessidade do produto, tendo 

por isso influencia nos valores elevados da procura. 

É sabido que o momento em que as feiras se realizam, estão diretamente associados aos 

momentos de maior procura dos produtos promovidos, como é exemplo esta feira de regresso às 

aulas que está a ser alvo de análise neste ponto. Contudo, existem estímulos extra que ajudam a 

que haja uma evolução significativamente positiva nos valores da procura. Como são o caso dos 

investimentos publicitário (em canais como o Digital, a Imprensa, os Folhetos, Painéis, Rádio, TV 

e Decoração de Loja), ou os custos comerciais (comumente conhecidos pelos descontos de preço). 

 

Figura 2 - Gráfico da evolução de vendas dos artigos escolares 

Após esta observação conseguimos facilmente entender, que existe por parte da 

companhia, grande interesse na realização destas campanhas. Este gráfico, prova que os estímulos 

associados à campanha geram comportamentos francamente positivos. E, por conseguinte, um 

modelo que permita tornar os investimentos mais assertivos, pode gerar mais valias consideráveis 
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à empresa, como a redução do investimento e os resultados altamente positivos no que ao lucro 

diz respeito 

4.5.2 Momento do processo associado ao modelo 

 

Figura 3 - Processo de decisão As Is - com destaque para a execução 

No processo descrito em cima podemos visualmente constatar que existe uma atividade do 

processo que tem uma cor mais forte que as outras. Isto verifica-se porque é sobre essa ação que o 

modelo vai atuar. Neste ponto, serão descritas as baselines das ações e a justificação do local onde 

o modelo de apoio à decisão pode agir, gerando modificações nos processos de decisão. 

 

Planeamento das Ações 

Neste ponto do processo a baseline é a calendarização, a orçamentação da ação e a 

distribuição geográfica. A lacuna que podemos constatar é forma como são calendarizadas as 

ações. Se para feiras onde existem datas estipuladas, como Natal, Regresso as Aulas, Páscoa, etc. 

não há sequer discussão, para feiras como a feira dos vinhos, a feira do bebe, etc. onde não existe 

uma data pré-definida no calendário, a sua calendarização é feita um pouco pela sensibilidade e a 

experiencia dos gestores, não considerando entre outras coisas dados demográficos que ditem 

tendências. 

Seleção de Artigo 

A baseline nesta ação é um documento que identifica quais são os produtos a serem 

utilizados. Esta seleção está associada à quantidade de artigos em stock assim como informações 

de previsão de consumo dos diversos artigos. Contudo, não existe nenhuma guideline no que diz 

respeito a este tipo de seleções. Os dados analisados podem ser interpretados de muitas formas, o 

que leva a entender que não existe uma normalização na forma como são tomadas as decisões. 

Validação 

Este é um momento onde é feita a validação do baseline do processo anterior, contudo, 

aqui falta informação de como é tomada a decisão.  

Planeamento 
das Ações

Selecionar 
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Execução 

Este momento do processo define a forma como vão ser aplicados os orçamentos alusivos 

ao departamento de marketing e ao departamento comercial. Contudo, existe falta de estrutura na 

forma como o dinheiro vai ser empregue. O que pretendo dizer é que, este investimento é feito 

bastante Ad-hoc sem considerarem que existem diferentes procuras de produtos nos diversos 

canais de comunicação onde a campanha vai ser comunicada 

Devido a essa falta de clareza, relativamente à forma como é decidida de que forma é que 

o orçamento de marketing vai ser investido, é então claro que a grande lacuna do processo de 

decisão das feiras temáticas está neste ponto. Percebe-se que não existem critérios de seleção 

relacionados com o dinheiro investido nos canais com o objetivo de promover produtos específicos 

no canal que pode alavancar mais a procura dos produtos. Por essa razão o sistema de apoio à 

decisão irá ajudar a identificar quais os melhores canais para promover os produtos que vão 

pertencer à campanha 

No seguinte framework, será possível observar de uma forma visual quais são os principais 

processos, os seus baselines e a lacuna que motiva a aplicação do modelo 

Processo Baseline Lacuna 

Planeamento das Ações Calendarização; Orçamentação; 

Distribuição Geográfica 

Calendarização para 

atividades sem data pré-

definida, feita através da 

sensibilidade dos gestores 

Seleção de Artigos Definição de artigos a usar Não existem guidelines na 

interpretação da informação 

de apoio 

Validação  Validação da proposta dos artigos 

selecionados 

Falta de informação 

Execução Limites orçamentais por canal 

Qual o preço de desconto para 

cada produto 

Investimento feito sem 

nenhuma relação com a 

procura existente nos 

diferentes canais 

Tabela 8 - Baseline & Lacuna por Ação 
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4.5.3 Porque usar um sistema de apoio à decisão 

Este modelo é construído para dar resposta ao já referido problema: falta de controlo do 

investimento em marketing, que vai ter impacto no momento da “execução” do processo de 

decisão, como foi dito anteriormente. O objetivo da construção do já referido modelo é estruturar 

a forma como o investimento é feito, criar uma logica que relacione fatores associados aos 

departamentos envolvidos nesta atividade, para que, consequentemente, se maximize o lucro da 

ação. 

Assim, este modelo vai ajudar a que os investimentos nas campanhas de marketing se 

tornem mais assertivos, auxiliando os gestores na tomada de decisão, na ação onde o modelo vai 

gerar valor. Este modelo vai relacionar matematicamente o Preço de Venda dos Produtos, a procura 

máxima de cada produto e a procura que os diferentes canais podem gerar em cada produto, tendo 

também em consideração os orçamentos de marketing e comercial. Esta ferramenta, vai permitir 

definir com clareza e estrutura, como deve ser efetuado o investimento, tendo sempre consciência 

que o objetivo desta função será fazer com que o investimento feito gere ao máximo de lucro 

possível. Tornando assim possível utilizar métricas quantitativas para medir os efeitos da ação. 

Para medir os efeitos da ação de forma quantitativa, é muito relevante entender qual é a 

relação que os diferentes produtos pertencentes a diferentes campanhas têm com os canais onde 

são feitas as comunicações. Por exemplo, os canais digitais com certeza têm mais sucesso quando 

comunicados para jovens entre os 16 e os 35 e têm certos gostos em comum mediante a 

necessidade do momento. 

Por essa razão, podemos assumir, que diferentes produtos quando promovidos em 

diferentes canais, apresentam diferentes índices da procura. Por isso, foi construído uma matriz 

que relaciona os produtos com os canais de divulgação, levando a que se entenda quanto e que um 

euro de investimento pode gerar em procura nos diferentes canais. 

Por canais de comunicação entenda-se todos as plataformas onde a campanha pode ser 

divulgada. Estes podem ser canais digitais, Rádio, TV, imprensa, espaço físico da loja, outdoors 

e/ou folhetos., que serão detalhados mais a frente. 

   



Modelo de apoio à decisão de investimento em campanhas de marketing 

29 

 

5 Abordagem adotada para a resolução do problema 

No capitulo 5 irão ser abordados temas relacionados com a resolução do problema 

proposto. Serão feitas considerações gerais, que irão permitir contextualizar toda a envolvência. 

Desde a relevância das campanhas de marketing, aos problemas associados até ao formato do 

modelo através de uma visão macro. Será explicado em que vai consistir o sistema de apoio à 

decisão, quais são os seus inputs, como vai transformar informação para gerar um output. 

Haverá espaço para definir mais concretamente em que é que vai resultar a matriz da 

procura, tendo inclusive uma tabela exemplificativa sobre o qual foi construído o modelo. A par 

da matriz da procura, haverá também a definição da unidade de canal, que visa identificar a 

medida standard de investimento mínimo para cada canal.   

Por fim haverá a formulação matemática onde vão estar descritas a nomenclatura 

utilizada e as formulas que vão sustentar o modelo, assim como uma apreciação da abordagem 

proposta. 

5.1 Considerações gerais 

Como já foi dito, as feiras temáticas têm uma importância considerável para a companhia. 

Isso podemos ver em aspetos como os orçamentos, que são de grande dimensão, mesmo sendo 

repartidos por cada um dos departamentos que têm influencia nas campanhas. Face a esta forte 

aposta, a proposta desta dissertação leva a que este sistema de apoio à decisão possibilite que o 

investimento feito seja controlado e efetuado de forma estruturada. É então necessário identificar 

quais os investimentos que estão associados à campanha e quais os benefícios que estas podem 

trazer. 

O problema que está a ser alvo de estudo nesta dissertação, é de resolução complexa e isso 

deve-se a: 

• subjetividade do marketing (porque não é uma ciência exata); 

• diferentes condicionantes que os departamentos têm de enfrentar para tomar 

decisões; 

• dificuldade inerente na obtenção de uma solução ótima para criar relações lineares 

entre as variáveis de decisão, a função objetivo e as diversas restrições adjacentes. 
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Pretende-se, por isso, que o modelo desenvolvido seja uma ferramenta transversal, no que à 

aplicação de dinheiro em publicidade diz respeito, considerando, dessa forma, que a sua 

adaptabilidade é grande. Contudo devido à limitação do tempo e dos recursos, contem algumas 

fragilidades. Apenas está definido para dar resposta a um dos momentos da tomada de decisão e 

existem algumas assunções feitas relacionadas com os inputs. 

A criação de um sistema de apoio à decisão, suportado por modelos matemáticos simples, 

pode ajudar na assertividade do investimento de marketing. No contexto de SAD, para desenvolver 

um modelo é necessário identificar o que deve ser decidido, que medidas podem ser utilizadas para 

comparar alternativas ou diferentes soluções e quais são as restrições que vão limitar as variáveis 

de decisão. 

As variáveis de decisão, neste modelo, são representadas pela quantidade de dinheiro 

investido por produto nos diferentes canais de comunicação e dizem que para cada produto vai 

existir uma quantidade de dinheiro a ser aplicada em cada canal. Isto só é possível porque para 

esta dissertação foi elaborada uma matriz de procura, que será exibida de forma exemplificativa 

na tabela 9, que cruza canais de comunicação com diferentes tipos de produto. Assume-se que este 

cruzamento irá demonstrar que para cada produto, existem diferentes valores de procura por canal. 

A matriz permite que os valores da procura sejam escaláveis mediante o dinheiro investido. 

As medidas que são possíveis usar para comparar alternativas ou diferentes resultados 

explicam a forma como o algoritmo do solver vai resolver o problema. A forma como calcula o 

resultado será através de interações sucessivas de modo a identificar a solução ótima da função 

objetivo. Neste caso concreto, esta fórmula vai entender quais os melhores produtos onde deve ser 

aplicado o investimento de comunicação, de modo a tornar a ação mais lucrativa. Para esta ação, 

é importante ter em conta como se pode melhorar a performance da venda e quais são as despesas 

desta atividade. 

Neste cenário há dois tipos de restrições, as que estão associados aos orçamentos 

(Marketing e Comercial) e as restrições que nos dizem a procura máxima de um produto. Tal 

como podemos ver a seguir: 

Nos problemas de otimização há a necessidade de considerar restrições que refletem 

aspetos técnicos ou de operação interna. O conjunto resultante de todas as restrições define o 

espaço das soluções viáveis do problema. 
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As restrições relacionam-se, por exemplo, com os limites que cada variável terá que ter em 

consideração, bem como os valores que poderão tomar as variáveis de todo o sistema. Assim, 

podemos distinguir as restrições operacionais envolvidas neste problema. É preciso assegurar que 

os limites da ação são respeitados de forma a que o dinheiro seja aplicado com propriedade  e 

identificar limites máximos de investimento para cada canal e limites máximos de procura para 

cada produto. 

• Os limites máximos de investimento são identificados pelo orçamento atribuído a cada 

canal. 

• Os limites máximos da procura, referem-se ao valor máximo de procura que um 

produto pode ter – isto é, quando a procura atinge o valor máximo, por muito mais que 

se invista, esta não vai aumentar, pois já atingiu o limite máximo da procura. 

Existem também restrições associadas ao orçamento comercial. Aqui existe uma 

combinação do valor total da procura de um produto, com o preço de desconto desse produto. Esta 

combinação toda somada tem de ser menor ou igual ao valor total do orçamento comercial. 

5.2 Sistema de Apoio à Decisão 

O modelo construído, que vai apoiar as decisões dos gestores nas tomadas de decisão dos 

investimentos de marketing vai ser apoiado em formulas matemáticas, na estruturação do 

investimento. Contudo as formulas matemáticas precisam de ser alimentadas por dados inseridos 

por pessoas, como são o caso dos gestores responsáveis pela tomada de decisão.  

Dessa forma, pode-se dizer que este modelo vai estar dividido em diferentes secções: Input, 

SAD e Output. 

O Input, vai ser constituído por informação que vai ser inserida no sistema pelos 

responsáveis pelo sistema. A informação a ser inserida será relacionada com os orçamentos de 

marketing e comercial, com a procura, desde a informação da matriz aos limites para cada produto.  

O orçamento de marketing está repartido pelos diferentes canais de comunicação utilizados 

pela empresa para divulgar a ação e consequentemente alavancar a procura.  

A informação relacionada com o orçamento comercial está associada ao preço de desconto 

de cada produto. Ou seja, o gestor que vai interagir com o sistema, define o valor de desconto de 

cada produto, assim como o orçamento total que o departamento comercial aloca a esta campanha. 
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Relativamente à procura, existem dois pontos essenciais que fazem parte da tarefa do 

gestor. O primeiro assenta na definição do limite máximo da procura dos produtos. Esta é feita 

através de informações de dados históricos de vendas para o período em que a campanha ocorre. 

A outra informação é relacionada com a matriz da procura, onde o gestor é responsável pro 

identificar a procura de cada produto nos diferentes canais.  

O Sistema de Apoio à Decisão (SAD) vai utilizar o Excel como e algumas das suas 

ferramentas, para combinar todas as informações inseridas em sistema pelo gestor, com a variável 

de decisão, tendo como objetivo chegar a uma solução ótima que vai ser descrita no output do 

programa.  

O sistema vai utilizar o Solver, um suplemento do Microsoft Excel, que se pode usar para 

realizar análise de hipóteses. Com o Solver, pode-se encontrar um valor otimizado (máximo ou 

mínimo) para uma fórmula numa célula, chamada de célula de objetivo, sujeita a restrições ou 

limites, nos valores de outras células de fórmula numa folha de cálculo. O Solver funciona com 

um grupo de células, denominadas variáveis de decisão ou simplesmente células de variáveis e 

que são utilizadas no cálculo de fórmulas nas células de objetivo e de restrição. O Solver ajusta os 

valores nas células de variáveis de decisão para satisfazer os limites em células de restrição e 

produzir o resultado pretendido para a célula de objetivo. {Support, 2017} 

O sistema, vai calcular a função objetivo através da formula “SOMPRODUCT” do Excel, 

relacionando quantidade de procura por produto (que se vai assumir que será igual ao valor 

previsto de produtos vendidos), com o preço de venda de cada produto selecionado. Como o 

objetivo é medir o resultado liquido, então será necessário retirar os gastos adicionais, como são o 

caso dos gastos comerciais e de marketing. Assim será calculado o valor máximo da ação. 

Por fim, o output, vai ser a exibição do resultado de todas as informações inseridas e 

combinadas através do solver. Daqui irá sair informação relativa ao lucro da ação. A quantidade 

de dinheiro que será investido em cada produto por canal de comunicação. A quantidade de procura 

que esse investimento vai gerar. A quantidade de dinheiro despendido nos diferentes canais, 

podendo inclusive não atingir o valor total do orçamento. 

Tudo o que foi descrito em cima, pode ser identificado de uma forma mais visual na figura 

4 que se encontra em baixo. 
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5.3 Matriz da procura 

A resolução deste problema, devido à subjetividade do marketing e devido à ação que vai 

afetar no processo de decisão, exigia que fosse identificada uma forma standard que identificasse 

a procura para cada canal e cada produto combinado. 

Por isso, foi criada uma matriz que relacionasse a procura que cada produto tem nos 

diferentes canais de comunicação. A base da criação desta matriz assenta no facto de diferentes 

segmentos procurarem certos tipos de produtos. Uma vez que cada segmento tem comportamentos 

diferentes na forma como acede à informação é então possível dizer que diferentes produtos terão 

uma procura diferente mediante o canal de comunicação onde são promovidos. 

Desta forma, é possível identificar quais são os valores da procura, que variam quanto ao 

canal e quanto ao produto. A composição desta matriz refere qual o valor da procura que cada 

produto tem nos diferentes canais, ao ser investido um euro. Sendo assim possível escalar os 

valores da procura, consoante o investimento feito. Por exemplo se forem investidos 100€ em 

canetas no canal Imprensa, sabemos que o valor será 15X100 (1500), que representará o valor total 

da procura do produto após aquele investimento. 

O quadro seguinte é um exemplo da matriz da procura e os valores identificados em cada 

quadrante representam os valores da procura que cada produto tem nos diferentes canais. 

 Canal 

 Digital Imprens

a 

Folheto

s 

Painéi

s 

Rádi

o 

TV Comunicaçã

o de Loja 

Figura 4 - Processo de Tomada de decisão após a criação do Modelo 
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Canetas 170 15 10 6 70 80 200 

Lápis 50 70 45 20 20 19 38 

Marcador 27 16 31 28 56 152 136 

Borracha 76 88 90 14 29 78 8 

Lapiseira 50 77 28 66 84 99 100 

Estojo 28 39 45 88 101 125 30 

Régua 49 46 88 90 100 125 70 

Tabela 9 - Exemplo da Matriz da Procura 

5.4 Definição unidade de canal 

Para que seja possível usar objetivamente a matriz da procura que foi desenvolvida para 

este estudo, foi necessário definir o que representa um investimento nos diferentes canais. Isto é, 

uma unidade de medida que identifique de forma unitária o que significa o investimento num canal, 

ao qual foi dado o nome de unidade de canal. Todos os canais terão diferentes especificações, de 

modo a que se gere uma medida standard do investimento por canal. 

Neste estudo são considerados os seguintes canais de comunicação: 

• Digital; 

• imprensa; 

• painéis; 

• rádio; 

• TV; 

• comunicação de loja. 
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Digital 

Por canal digital entendem-se todas as plataformas online onde é possível fazer 

publicidade. Estas podem ser redes sociais, motores de busca, websites ou aplicação móvel. Estas 

divulgações podem aparecer em formato imagem, vídeo ou texto. 

 

Figura 5 - Exemplo de Banner digital 

No digital, o que caracteriza a unidade de canal, são os parâmetros que definem o 

investimento. Este canal, permite definir parâmetros de segmentação mediante o publico que é 

pretendido atingir. Como são o caso de:  

• Idade – compreendidas entre os 18 e 45 anos;  

• Target – Sexo Masculino e Feminino; 

• Idiomas – Português, Inglês e o Espanhol; 

• Formato – Vídeo e Banner de imagem estática 

Esta medida é escalável mediante a zona geográfica onde se pretende que as campanhas 

sejam divulgadas e também mediante a quantidade de plataformas digitais que vão ser utilizadas. 

No digital existem valores de previsão mediante a quantidade de procura que este pode 

gerar nos segmentos que se pretende atacar. 
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Imprensa 

Os investimentos que estão associados à divulgação das campanhas através da imprensa, 

devem-se ao espaço que é ocupado por parte da campanha numa revista ou num jornal. Por essa 

razão assume-se que a unidade de canal é medida em cm2. A unidade de canal vai ser proporcional 

ao preço pago por uma página, par, inteira. Esta medida pode variar mediante a quantidade de 

espaço utilizado, sendo que uma unidade é igual a uma página inteira, que equivale a 1000€. 

 

Figura 6 - Exemplo de Publicidade de imprensa 

Folhetos 

Os folhetos, vão ter o seu investimento relacionado com a quantidade de códigos postais 

de 7 dígitos (CP7) em que os folhetos forem distribuídos. Isto significa que, uma unidade de canal 

de folhetos está relacionada com o grupo de residências que pertencem a um CP7 e que receberem 

um folheto. 

 

Figura 7 - Exemplo de Folheto 
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Painéis 

Por painéis publicitários entende-se publicidade disposta em outdoors ou muppies, tal 

como podemos ver na figura 8. 

 

Figura 8 - Exemplo de Publicidade Outdoor 

Uma unidade de canal nos painéis é igual a um painel/muppie ou outdoor que seja utilizado 

para fazer a promoção de uma feira. 

Rádio 

Nos anúncios da rádio, os investimentos são feitos por pacotes de segundos, mediante a 

altura do dia em que o anuncio é feito. Contudo para esta medição apenas será considerado o 

tempo, visto que não seria possível considerar ambas as variáveis. Por norma as empresas de 

retalho têm anúncios que duram de 35 segundos. Considerando que uma unidade de canal do Radio 

é medida pelos pacotes de segundos que já foram referidos anteriormente, então pode-se assumir 

que a unidade de canal na rádio é equivalente a 10 segundos de publicidade. O que permite, 

portanto, dizer que um anuncio na rádio tem uma necessidade de 3,5 unidades de canal.  

TV 

Na TV, o anúncio, por norma, tem a duração de 30 segundos. Assumindo que uma unidade 

de canal, na TV corresponde a 5 segundos, então o anuncio na TV terá a despesa de 6 unidades de 

canal. Neste caso a unidade de canal considera apenas o tempo de duração do anuncio, afastando-

se, como acontece na rádio, dos valores associados à hora do dia. Levando a que assim seja mais 

fácil normalizar a escala.  
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Comunicação de Loja 

A decoração de loja tal como o próprio nome indica, assenta em numa decoração especifica 

dos pontos de venda, fazendo alusão à feira que está em vigor. Tal como podemos ver na figura 9 

 

Figura 9 - Exemplo de decoração de loja 

A unidade de canal referente a decoração de loja está associada ao investimento feito para 

decorar uma loja, assumindo que todas as outras terão o mesmo custo. 

 

Canal Unidade de Canal 

Digital Anúncio por plataforma 

Imprensa Ocupar uma página par 

Folhetos Por 100 folhetos produzidos e distribuídos 

Painéis Anúncio por painel 

Radio Cada 10 segundos de publicidade 

TV Cada 5 segundos de publicidade 

Comunicação Loja Decoração de uma loja 
Tabela 10 - Descrição da Unidade de Canal 

5.5 Formulação Matemática 

De seguida serão apresentadas a forma como este modelo será composto. Quais serão as 

fórmulas matemáticas que o vão compor. Quais serão as suas restrições e qual é a sua função 

objetivo. 
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5.5.1 Glossário do modelo 

Seguidamente, a Tabela 11 resume a nomenclatura utilizada neste modelo de apoio à 

decisão, assim como a notação utilizada. De referir que o índice i pertence a {1,2,..,I} e k pertence 

ao universo dos canais de comunicação já referidos (Digital, Painéis, Imprensa, Televisão, Rádio, 

Folhetos e Comunicação de Loja). Sendo I o número total de produtos K os canais onde os produtos 

serão ou não divulgados. 
 

Símbolo Descrição 

Variáveis de Decisão 
xi Quantidade de dinheiro investido no produto i 

zk Quantidade de investimento no canal K  

Parâmetros 

bi Custo Comercial para o produto i 

ci Orçamento Comercial 

pi Procura do produto i 

li Limite máximo de procura do produto i 

ka Orçamento por canal K 
Tabela 11 - Glossário dos simbolos matemáticos 

5.5.2 Função objetivo 

O somatório da procura total do produto i, vezes o preço de venda ao publico de cada 

produto, resultará no retorno total da ação. Contudo como o objetivo e quantificar o resultado 

liquido da ação, subtrai-se os valores referentes às despesas comerciais e às despesas de 

marketing. 

𝑀𝑎𝑥 𝐹(𝑥) =  ∑(𝑥ipi) ∗ 𝑃𝑉𝑃 − ∑(𝑏𝑖(𝑥ipi) + ∑𝑘𝑎) 

5.5.3 Restrições 

A procura do produto i, não pode superar nunca o limite máximo estipulado para a procura 

dos produtos. 

∑𝑥ipi ≤ 𝑙𝑖 

A procura total gerada pelo investimento em cada produto, vai ser multiplicado pelo preço 

de desconto estipulado em cada produto. O somatório desta operação não pode ser superior ao 

valor que define o orçamento comercial. 

∑(𝑥ipi) ∗ 𝑏𝑖 ≤ 𝑐𝑖 

O somatório do investimento em cada canal de comunicação, não pode ser superior ao 

orçamento definido para cada canal. 

∑𝑧𝑘 ≤ 𝑘𝑎 
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5.6 Apreciação da abordagem proposta 

Tal como já foi referido, no âmbito desta dissertação, foram desenvolvidas ferramentas 

que permitiram que este modelo de apoio à decisão pudesse relacionar linearmente variáveis de 

decisão, funções objetivo e restrições. 

A matriz da procura, foi pensada unicamente para este trabalho. Os aspetos que levaram a 

criar esta ferramenta foram a necessidade de quantificar o resultado de um investimento 

publicitário; o facto de haver produtos que despertam maior interesse a diferentes segmentos de 

marcado, o que leva a que o investimento em diferentes canais de comunicação, tenha resultados 

diferentes. Por essa razão, foi também criada uma medida standard de investimento por canal de 

comunicação. Essa medida representa o valor unitário de investimento e foi também idealizada 

no âmbito desta dissertação para que o investimento no canal fosse feito de uma forma mais 

standard. 

Após contextualizar a importância das ferramentas desenvolvidas para suportar este 

modelo, é momento de avaliar a abordagem proposta.  

Este modelo foi construído para, de alguma forma, suportar a decisão de investimentos de 

marketing. Neste contexto, os investimentos de marketing são representados pelo dinheiro gasto 

em publicidade pelo departamento de marketing e na promoção de feiras temáticas. A proposta 

do modelo é que apenas identifique, quais são os melhores produtos que devem ser promovidos 

nos diferentes canais de comunicação. O modelo por si só não identifica os produtos que devem 

compor uma campanha, mas sim os produtos que poderão ter maior procura através do 

investimento  

Posto isto, o modelo irá avaliar o investimento, através de uma relação de custo 

beneficio. O investimento vai ser o dinheiro gasto nos produtos que vão estar associados às 

campanhas de comunicação. Os benefícios serão o lucro que é gerado pelo investimento feito. 

Desta forma, o modelo irá permitir prever de forma quantitativa, o resultado dos investimentos 

de marketing. 
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6 Conclusão 

Conforme já foi referido, o desenvolvimento de um modelo de apoio à decisão para 

investimentos de marketing, vem com o objetivo de resolver um problema estratégico que afeta as 

empresas. A dificuldade em identificar benefícios associados aos investimentos de marketing, 

tornou-se numa necessidade não só das empresas como da disciplina de marketing. 

O desenvolvimento de um modelo de apoio à decisão para investimentos de marketing, 

surge de forma muito pertinente, visto que à data de hoje as tomadas de decisão relativa aos 

investimentos de marketing, para as campanhas em estudo na empresa onde foi realizado o estágio, 

serem feitos Ad-hoc. Isto pode-se dizer pois, não existia nenhum critério que determinasse como 

deveria ser feito o investimento. Isto é, não havia associado nenhum critério que permitisse 

identificar um raciocínio lógico nessa tomada de decisão 

Por essa razão, foi descrito o universo das campanhas de marketing da empresa e foi 

identificada a campanha sobre a qual este estudo deveria incidir. Consequentemente foram 

levantados os processos de decisão da campanha em estudo, foram identificados os limites de ação 

da campanha e onde é que o modelo deveria impactar.  

Findo este processo de levantamento de informação, foi altura de pensar no modelo e na 

sua forma propriamente dita. Ou seja, como é que ele iria aportar valor para a companhia.  

Dito isto, foi entendida a necessidade de criar a já referida matriz da procura e a unidade 

de canal associada. A matriz de procura, foi estabelecida devido à necessidade de quantificáveis 

os resultados dos investimentos de marketing. O processo de desenvolvimento da matriz, teve 

como pressuposto um documento criado na empresa onde foi realizado o estagio, que definia 

diferentes comportamentos para sete segmentos de estilo de vida. Por isso, foi assumido que 

pessoas com diferentes estilos de vida tinham diferentes formas de consumir promoções. O que 

levou a entender, que diferentes canais de comunicação iriam gerar diferentes valores de procura, 

tornando assim possível desenvolver, a referida matriz da procura. 

Tal só foi possível porque paralelamente foi estabelecida, de forma normalizada, uma 

unidade referente a cada canal que permitiu que a matriz da procura fosse muito mais fidedigna e 

sustentável. 
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O modelo propriamente dito, foi então desenvolvido com o objetivo de estruturar a tomada 

de decisão do investimento de marketing nas feiras temáticas. Que envolvia essencialmente os 

custos relacionados com a publicidade e os custos relacionados com os descontos comerciais. Este 

modelo foi desenvolvido, considerando que as feiras temáticas são constituídas por produtos e que 

esses produtos têm diferentes performances de procura mediante o canal onde for comunicado. 

Por isso esta campanha, irá dizer ao gestor que terá que tomar decisões que produtos devem ser 

promovidos em canais de comunicação. Não querendo por isso dizer, que este modelo vai 

estabelecer quais os melhores produtos para constituírem uma campanha, mas sim dizer quais 

devem ser divulgados e onde devem ser divulgados. Para que isto resulte com sucesso, é necessário 

que o modelo considere os orçamentos de forma a limitar as ações; considere que os produtos têm 

limites máximos de procura e considere que tal só é possível tendo uma matriz da procura e as 

unidades de canal bem definidas e fidedignas. 

Contudo, não é demais dizer que existem com certeza, certos produtos que podem, 

inclusive, ter melhores performances se forem comunicados em conjunto dependendo do canal. 

Tal não foi definido e não foi considerado neste estudo, pois não houve tempo ou recursos para 

tal. Ainda assim, existem outras funcionalidades, como o alargamento do modelo a mais processos 

de decisão ou considerando outras variáveis, que podem ser alvo de estudos futuros.  

O trabalho que foi desenvolvido no âmbito desta tese, não é pioneiro na matéria, mas existe 

pouca propriedade intelectual associada a esta sinergia (Marketing e Sistemas de Apoio à Decisão). 

Isto faz com que o exista necessidade de iterar sobre este estudo, para que o modelo se apresente 

cada vez mais como vantagens competitivas das empresas de retalho. 
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