
Boas Vindas ao Marketing Promocional  
     
Nos últimos dois anos temos visto algo inusitado: as grandes corporações de veículos de 
comunicação tradicionais assim como as grandes agências e suas associações tem tentado 
promover cada vez mais a propaganda como caminho para se construir grandes marcas e gerar 
vendas.  
 
O que antes era muito procurado agora tem que fazer esforços para ser vendido e promovido! 
 
Esta campanha tem razão de ser uma vez que os anunciantes tem procurado soluções 
alternativas tanto na sua comunicação, quanto em suas estratégias de marketing. 
 
Há muito já se falava, como em “A grande virada do marketing” de Stan Rapp e Tom Collins que o 
marketing tradicional com seus esforços voltados principalmente para propaganda estava 
enfraquecendo, mas tais lições parecem que demoraram demais a serem compreendidas pelas 
agências e meios de comunicação tradicionais, pelo menos no Brasil.  
 
O conceito de comunicação integrada e marketing integrado em alguns meios ainda parece coisa 
distante....  
 
Em tempos de recessão, aliados a conscientização maior do consumidor os anunciantes foram 
levados a experimentar novas alternativas de promoção, no conceito amplo da palavra: 
Estratégias de promoção de vendas(agregando valor e não reduzindo preço), valorização do 
design e das embalagens, merchandising e marketing de relacionamento vem ganhando um 
espaço cada vez mais promissor, mas ainda ocupam pouco espaço em relação ao montante da 
verba como um todo. 
 
E apesar de tais estratégias ainda carecerem de mão de obra especializada no Brasil, 
principalmente fora dos grandes centros, os resultados parecem agradar.  
Diante destas novas estratégias, as grandes agências antes acostumadas com fusões e 
incorporações tem procurado viabilizar parcerias com agentes locais, pois só estes podem e 
sabem chegar no consumidor regional através de ações regionalizadas. É o famoso conceito de 
marketing “glocal”, com conceitos globais mas atuações locais. Tal estratégia é benéfica para nós 
consumidores pois tais ferramentas são muito ma is interativas conosco do que a propaganda e 
essa interatividade é que fará com que as empresas nos conheçam mais e melhor podendo assim 
desenvolver melhores produtos e serviços. 
 
Essa nova tendência se torna um grande passo também para as agências locais que finalmente 
vão começar a implementar e sugerir em seus clientes novas estratégias de marketing e não só a 
famosa e um pouco desgastada propaganda. E com o tempo teremos tão boas estratégias de 
marketing promocional como temos com propaganda. 
 
Ferramentas como pesquisas de mercado, marketing promocional, merchandising, marketing 
direto vão ganhar impulso e será necessário que estas agências locais também procurem realizar 
parcerias com outras agências especializadas para que atendam bem o seu cliente anunciante. 
Caso isso não ocorra os anúnciantes é que ainda sofrerão um bom tempo com as agências 
tentando se adaptar a nova realidade e nós consumidores ainda esperaremos os bons tempos que 
estão por vir. 
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