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Resumo 

A pesquisa tem por objetivo verificar o marketing e o plano de marketing aplicado na 

indústria de confecção. Para a realização do resumo foram realizadas pesquisas 

bibliográficas para identificar as características das empresas de confecção, 

marketing e plano de marketing. Verificou que o marketing é essencial para a 

realização da publicidade da empresa. 
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Abstract 

The research aims to verify the marketing and marketing plan applied in the apparel 

industry. For the accomplishment of the summary, bibliographical researches were 

carried out to identify the characteristics of the companies of confection, marketing 

and marketing plan. He has found that marketing is essential for carrying out the 

company's advertising. 
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Introdução 

Em uma pesquisa realizada, comparando o crescimento de vendas de anos 

anteriores, verificou-se que na região houve um forte crescimento na área da 

tecnologia e informatização, o que proporcionou que as empresas obtivessem um 

grande avanço. Nesse sentido, as ferramentas tecnológicas e o marketing têm uma 

grande importância para o crescimento e desenvolvimento das empresas desse 

ramo. Ou seja, cada vez mais, estão buscando inovação tecnológica e de marketing 

como aliado. 

Uma definição simples de marketing é: a tarefa, assumida pelos gerentes de 

avaliar necessidades, medir sua extensão e intensidade e determinar se existe 



oportunidade para lucro. O marketing não é o mesmo que vender, porque começa 

muito antes de ter o produto, ou seja, o marketing engloba de um modo geral todo o 

processo. 

Este trabalho que pretende verificar o marketing e o plano de marketing 

aplicado na indústria de confecção, se justifica por possibilitar a atração de 

empresas do ramo da indústria de confecções. No ponto de vista acadêmico, este 

trabalho se justifica por proporcionar ao estudante uma visão da empresa, 

verificando a aplicação de novas técnicas de atuação no mercado. 

 

Objetivo 

O objetivo geral dessa pesquisa é verificar o marketing e o plano de 

marketing aplicado na indústria de confecção. 

 

Método 

Na realização do resumo expandido foram realizadas pesquisas 

bibliográficas para identificar as características das empresas de confecção, 

marketing e plano de marketing. 

As referências foram obtidas por meio de livros, e pesquisas na plataforma 

do Google acadêmico e da Capes. Foram utilizados na pesquisa os seguintes 

autores: Drucker; Kotler; Silva. 

 

Resultados 

Segundo Silva (2010) o segmento dos confeccionados, parte integrante da 

cadeia têxtil produtiva é composta pelas confecções do vestuário, de acessórios, 

produtos para o lar e artigos técnicos. O principal produto de entrada para este 

segmento são os tecidos de malha e os tecidos planos que podem ser comprados 

nos diversos mercados, ou desenvolvidos junto à indústria têxtil sobcondições de 

exclusividade, ou ainda, através do próprio processo industrial, caso a empresa seja 

verticalizada. 

Na região de Apucarana / PR, o que predomina são as pequenas e médias 

empresas de confecção de bonés, sendo um produto caracterizado como acessório 

do vestuário. Essa indústria tem utilizado cada vez mais o marketing para se 

expandir no mercado. 



O Marketing segundo Drucker (1992, p.36), “pode-se presumir que sempre 

haverá alguma necessidade de vender. Mas a meta do Marketing é tornar a venda 

supérflua, é conhecer e entender tão bem o consumidor que o produto ou serviço se 

adapte a ele e se venda sozinho”. 

O marketing vem sendo utilizado como uma fundamental ferramenta para 

alavancar as vendas e divulgar melhor o produto da nossa região, região essa 

conhecida como a Capital do Boné. 

Segundo Kotler (2000, p.278), a partir de 2000 e cada vez mais, no futuro, 

as organizações tenderão a praticar o plano de marketing, desenvolvendo ofertas 

cada vez mais personalizadas para, em última instância, fidelizar os seus clientes. 

As empresas deste segmento estão buscando tecnologia e informatizando 

cada vez mais seus processos para obter melhores resultados. Com isso criam um 

banco de dados e históricos dos seus produtos e clientes, facilitando seus objetivos 

em crescimento, e maiores volumes de vendas. 

 

Considerações Finais 

Com base nas pesquisas realizadas dentro do campo de marketing, na 

indústria de confecções, foi verificado que o marketing dentro da empresa é 

essencial para realização de sua publicidade englobando todos os processos. 

Observa-se que o marketing pode ter efeito positivo ou negativo nos negócios. 
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