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EMENTA 

 

Planejamento de campanhas de propaganda. A análise do produto. O mercado e a concorrência. O 

posicionamento. O consumidor-alvo. Os dados da pesquisa e os pré-testes em funções de produto. A 

otimização da verba. O atendimento ao cliente. O briefing. 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral:  

• Aplicar técnicas de Planejamento de Campanhas Publicitárias tendo em vista a complexidade do 

mercado de comunicação, sintetizando as contribuições de pesquisas articuladas com experiências 

práticas. 

 

Objetivos Específicos: 

• Relacionar a atividade de planejamento de campanha dentro dos níveis de planejamento, atentando para 

a relação cliente x empresa de comunicação, as técnicas para produção de briefing e identificação do 

problema de comunicação a ser solucionado; 

• Sintetizar e aplicar técnicas para produção de diagnóstico; 

• Diferenciar as estratégias específicas para cada nível de planejamento, apreendendo as que se referem 

ao mkt digital no contexto da comunicação integrada; 

• Sintetizar a técnica para delineamento das táticas, dos mecanismos de definição de verba e avaliação das 

ações planejadas por meio da prática do planejamento e execução de campanha(s) publicitária(s). 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/0586909324787046


CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PROPAGANDA NO CONTEXTO DA 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

1.1 Níveis de planejamento e o planejamento na Publicidade e Propaganda 

1.2 O atendimento ao cliente 

1.3 Briefing e a definição do problema de comunicação 

 

2. ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO 

2.1 Análise do produto ou serviço: os dados das pesquisas (estudo de caso) 

2.2 Análise do mercado, da concorrência e dos públicos alvo 

2.3 Fechando o diagnóstico: matrizes de análise e definição de objetivos e posicionamento 

 

3. ESTRATÉGIAS EM PP 

3.1 Estratégias: de mkt, de comunicação, de publicidade, criativas e de mídia 

3.2 Estratégias da publicidade no mkt digital 

3.3 O Mix de comunicação: integração e sinergia 

 

4. TÁTICA, GESTÃO E AVALIAÇÃO 

4.1 O plano tático e as ferramentas de gestão da campanha 

4.2 Mecanismos de avaliação e a otimização da verba 

4.3 Prática de Planejamento de campanhas 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia envolve o uso de tecnologias do ensino remoto a saber: aulas síncronas, atividades de 

reflexão e apropriação do conteúdo e também a atividade prática que será o planejamento da campanha 

publicitária de aniversário do Curso de Cinema e Audiovisual. 

As aulas online (síncronas) serão semanais com 2h de duração, às quinta-feiras, em horário a combinar 

com a turma utilizando os aplicativos do Google Sala de Aula. Durante esses momentos serão 

priorizados a participação e o diálogo com vistas à produção conjunta da tarefa de elaboração e 

implementação da campanha publicitária. 

Nos momentos assíncronos, o estudante terá acesso ao material postado na plataforma Google Sala de 

Aula, bem como a atividades visando reflexão e apropriação, além do desenvolvimento das atividades 

relativas à campanha publicitária. 

Também será combinado com a turma a criação de canais de comunicação (Facebook, Whatsapp...) 

com a finalidade facilitar a resposta a dúvidas e também o envio de informações. 

 

CRITÉRIOS/ PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

- As avaliações visam acompanhar o processo de produção de conhecimento, com foco na construção de um 

plano de campanha publicitária estratégico. As metodologias de avaliação serão assim divididas: 

- 25% da nota em participação e pontualidade nos momentos síncronos (aula online).  
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- 25% da nota em atividades assíncronas: produção de notas, questionários, fóruns e outros 

- 50% no envolvimento, pontualidade, qualidade e engajamento na campanha de aniversário do Curso de Cinema 

e Audiovisual.  

A frequência dos alunos será verificada tanto pela presença nos momentos síncronos como também pela resposta 

às atividades e acesso aos materiais dentro dos prazos previstos. Para ser aprovado, o estudante deve obter mais 

de 75% de presença. 

 

CRONOGRAMA 

 
AULA DIA CONTEÚDO 

1 10/09 1. PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PROPAGANDA NO CONTEXTO 

DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

1.1 Níveis de planejamento e o planejamento na Publicidade e Propaganda 

2 17/09 1.2 O atendimento ao cliente 

1.3 Briefing e a definição do problema de comunicação 

3 24/09 2. ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO 

2.1 Análise do produto ou serviço: os dados das pesquisas (estudo de caso) 

4 01/10 2.2 Análise do mercado, da concorrência e dos públicos  

5 08/10 2.3 Fechando o diagnóstico: matrizes de análise e definição de objetivos e 

posicionamento 

6 15/10 3. ESTRATÉGIAS EM PP 

3.1 Estratégias: de mkt, de comunicação, de publicidade, criativas e de mídia 

7 22/10 3.2 Estratégias da publicidade no mkt digital 

8 29/10 3.3 O Mix de comunicação: integração e sinergia 

9 05/11 4. TÁTICA, GESTÃO E AVALIAÇÃO 

4.1 O plano tático e as ferramentas de gestão da campanha 

10 12/11 4.2 Mecanismos de avaliação e a otimização da verba 

11 19/11 4.3 Prática de Planejamento de campanhas 

12 26/11 4.3 Prática de Planejamento de campanhas 

13 03/12 4.3 Prática de Planejamento de campanhas 

14 10/12 4.3 Prática de Planejamento de campanhas (culminância) 
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