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UMA REFLEXÃO SOBRE O REAL 
PAPEL DAS PROMOÇÕES NO ATUAL 

CONTEXTO DE COMUNICAÇÃO

?
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E
stamos vivendo um momento par-
ticularmente interessante, caracteri-
zado por extensos debates no que 
diz respeito ao real papel de diver-
sas ferramentas de comunicação e 
marketing: propaganda, merchandi-
si ng, marketing direto, promoção, 
relações públicas etc. Nunca foi 
tão difícil conceituar e determinar, 
com exatidão, onde começa uma 
atividade e termina outra, ou quais 
os limites de cada uma dessas ativi-
dades, se é que eles existem. 

 

Os mais importantes sinais dessa 
discussão surgiram há mais de uma 
década, quando as tradicionais 
“agências de propaganda”, cientes 
da necessidade de interagir as di-
versas ferramentas de comunicação 

de forma estratégica, ampliaram 
seu core business e passaram a se 
autodenominar “agências de comu-
nicação integrada”, “full service” ou 
“360º”. Chegou-se à conclusão de 
que a propaganda não mais era a 
única alma do negócio, e que outras 
disciplinas, tais como marketing 
direto, promoção e merchandising 
também haviam conquistado seu 
espaço e valor. Quem não tivesse 
essa visão holística do mercado 
estaria fadado ao fracasso.

É justamente dentro desse contexto 
de mudanças e refl exões que surge 
a grande oportunidade para redis-
cutir e reconsiderar o conceito e o 
verdadeiro papel de uma atividade 
que – de forma simplista e, muitas 
vezes, mal-interpretada – é defi nida 
como “promoção de vendas”. 

Há mais de 10 anos, a chamada 
“promoção de vendas” era tida como 
um “parente pobre da propaganda”. 
A regra que imperava dentro das em-
presas era clara: “se não há verba para 
investir em propaganda, façamos pro-
moção de vendas!” Mais do que isso, 
a promoção de vendas representava 
uma ferramenta meramente tática e 
de resultados imediatos, geralmente 
utilizada para alavancar as vendas de 
produtos em períodos desfavorecidos 
pela sazonalidade, por exemplo. 
Descontos, “leve três, pague dois”, 
liquidações e parcelamentos eram as 
palavras mais associadas ao conceito 
de promoção, e, talvez, as únicas que 
alguém pudesse mencionar.

E justamente por representar uma 
ferramenta tática é que a promoção 
de vendas não implicava a elaboração 
de um planejamento que indi casse 
as reais necessidades do mercado. 

Era um “apagador de incêndios”, 
ativado no momento em que as 
vendas estivessem caindo ou a con-
corrência saísse à frente com algum 
novo lançamento. Seguindo essa 
mesma linha, o conceito de pro-
moção foi comunicado ao mercado 
e registrado em livros de respeitável 
autoria durante muito tempo. 

Descontos, “leve três, pague 
dois”, liquidações e parce-
lamentos eram as palavras 
mais associadas ao conceito 
de promoção, e, talvez, as 
únicas que alguém pudesse 
mencionar.

F

F

Não é à toa que diversos 
profi ssionais que repre-
sentaram o Brasil no 
último festival de Cannes 
afi rmaram que alguns 
cases da categoria pro-
moção pareciam perten-
cer à categoria propa-
ganda, enquanto outros, 
classifi cados como mar-
keting direto, pareciam 
pertencer à categoria 
promoção, e assim por 
diante. Ou seja: as várias 
disciplinas parecem 
estar se fundindo.
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Com o passar dos anos, porém, 
a promoção saiu do empirismo e 
da improvisação, e passou a ser 
considerada dentro de um plano 
de marketing (que contempla 
análises sobre mercado, concor-
rência, público-alvo, diagnóstico 
etc.), não tendo mais somente 
uma única finalidade: vender.

Ou seja: algo estava mudando. 
Empresas começaram a utilizar 
a ferramenta marketing promo-
cional (e não mais “promoção 
de vendas”), com objetivos bem 
mais amplos e não, necessaria-
mente, na expectativa de que 

resultados fossem obtidos no 
curto prazo ou estivessem rela-
cionados à venda. Além disso, o 
marketing promocional passou 
a agir em sinergia com outras 
ferramentas de comunicação e 
marketing, contribuindo para 
que resultados e metas fossem 
mais amplamente alcançados. 

Para comprovar essa afirmação 
na prática, basta relembrar al-
guns dentre os inúmeros e mais 
clássicos cases promocionais 
que se têm visto nos últimos 
anos, exatamente o que faremos 
a seguir:

Estampas exclusivas 
para a promoção de Natal 
do Morumbi Shopping.

F

A ferramenta marketing promocional (e não mais 
“promoção de vendas”) tem objetivos mais amplos 
e não, necessariamente, expectativas de resultados a 
curto prazo ou que estejam relacionados à venda. 

F
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CASE MAMÍFEROS 
PARMALAT  

Entre o fim de 1998 e início de 
1999, a Parmalat contratou a agên-
cia de comunicação DM9, à época 
presidida por Nizan Guanaes, para 

criar uma ação cujos objetivos ul-
trapassassem o aumento de vendas. 
Também eram objetivos da empresa: 
aumentar o mind share da marca; di-
vulgar o vasto portifólio de produtos 
da marca Parmalat (geralmente as-
sociada ao produto leite); bloquear 
a concorrência. 

Para ganhar um dos mamíferos de pelú-
cia da coleção, o consumidor deveria 
juntar 20 códigos de barras de produtos 
Parmalat e pagar 8 reais. A ação foi um 
sucesso absoluto e sem precedentes, 

que superou todas as expectativas, con-
quistando os maiores índices de recall 
no seu período de veiculação. Mas 
seu principal aspecto foi, sem dúvida, 
o apelo emocional. Apoiada por uma 
campanha de propaganda que usava 
a inesquecível imagem de crianças 
fantasiadas de mamíferos, a Parmalat 
obteve outros importantes resultados: 
criou desejo do consumidor pelos 
brinquedos e uma enorme confi ança 
na marca, cuja qualidade passou a ser 
diretamente associada à imagem de 
crianças bonitas e saudáveis. 

Curiosamente, até hoje, quase 7 anos 
após o término da campanha promo-
cional, alunos do segundo semestre 
do curso de Comunicação Social 
(que, hoje, têm entre 18 e 19 anos 
em média), ainda recordam-se, per-
feitamente, dos jingles criados para 
a ação, cantarolando-os, sem errar 
sequer uma única palavra, na medida 
em que o rolo histórico da campanha 
é passado em sala de aula.

O principal aspecto da 
campanha foi, sem dúvi-
da, o apelo emocional. 
Apoiada por uma campa-
nha de propaganda que 
usava a inesquecível ima-
gem de crianças fantasia-
das de mamíferos.

F

JINGLE

O elefante é fã de Parmalat.

O porco cor-de-rosa e o 
macaco também são.

O panda e a vaquinha só 
querem Parmalat.

Assim como a foquinha, o 
ursinho e o leão.

O gato mia, o 
cachorrinho late.

O rinoceronte só quer leite 
Parmalat.

Mantenha seu fi lhote forte. 
Vamos lá!

Trate seus bichinhos com 
amor e Parmalat.

Tomou?
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CASE PICK-UP 
MITSUBISHI 

Um grande exemplo de criatividade 
e ousadia, a ação recentemente 
criada pela agência Africa para a 
Mitsubishi surpreendeu ao esconder 
5 pick-ups L-200, uma em cada 
região do País. Para participar da 
promoção, que mais parecia uma 
“caça ao tesouro”, era necessário ca-
dastrar-se num site específi co (30% 
do total investido na ação foram 
destinados às ações na internet). A 
cada semana, um personagem cria-
do especialmente para a promoção 
dava dicas sobre onde o veículo se 
encontrava. Pistas também foram en-
viadas por SMS – mensagens curtas 
de texto via celular. 

A ação – que faz parte de um con-
ceito ainda novo no Brasil, denomi-
nado “promoção de entretenimento” 

– tinha como objetivo gerar uma ex-
periência com a marca, bem como 
estreitar seu relacionamento com o 
consumidor. É interessante notar que 
a comunicação do novo produto 
da Mitsubishi também inovou ao 
começar com uma promoção e 
não com a propaganda clássica 
(incluindo anúncios em jornais, 
revistas e mídias eletrônicas).

CASE ZOAÇÃO FANTA

Durante muitos anos, Fanta utilizou 
os personagens Disney em suas 
campanhas, com o objetivo de 
aproximar-se de seu público-alvo, 
formado por crianças. A partir de 
meados de 1999, entretanto, a Coca-
Cola Brasil decidiu buscar o público 
adolescente, e o grande marco desse 
reposicionamento foi o lançamento 
da campanha promocional intitulada 
“Zoação Fanta”. A promoção foi feita 
em parceria com 11 estabelecimen-
tos, simultaneamente, (BlockBuster 
e Cinemark eram 2 deles), cada um 
oferecendo benefícios distintos ao 
público consumidor de Fanta. Todos 
esses estabelecimentos tinham em 
comum o fato de serem freqüentados 
pelo mesmo público que Fanta bus-
cava atingir, e que também ins pirou 
o nome da campanha. 

Neste caso, a promoção surgiu com 
o objetivo primário de auxiliar o 
produto a reposicionar-se no mer-
cado. Além disso, era objetivo da 
empresa fortalecer a relação com 
os estabelecimentos comerciais, 
ofe recendo-lhes a oportunidade 
de reforçar as suas marcas na 
campanha Zoação Fanta e, claro, 
dividir com a Coca-Cola os resulta-
dos da ação.Ar
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A cada sema-
na, um perso-
nagem dava 
dicas sobre 
onde o veículo 
se encontrava. 
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F

CASE DOVE 

Dove também utilizou-se de uma 
ação promocional para fortalecer 
o novo posicionamento mundial 
da marca, comunicado através 
de uma campanha que mostrava 
“mulheres reais”, com físicos bem 
diferentes dos estereótipos impostos 
pela mídia. 

Intitulada “Minhas curvas, minha 
história”, a ação promocional de 
concurso criada pela Ogilvy pre-
miou as 5 melhores histórias com 
uma consultoria de beleza e as 
vencedoras tiveram suas fotos pu-
blicadas nas revistas Nova, Contigo 
e Boa Forma.

Essa simples e breve descrição de 
cases já comprova a premissa, ini-
cialmente demonstrada neste artigo, 
de que o marketing promocional 
pode ter objetivos bem mais am-
plos do que simplesmente vender 
produtos no curto prazo. Bloquear 
a concorrência, fi xar a imagem, re-
posicionar ou posicionar produtos, 
aumentar a preferência de marca 
e, até mesmo, aumentar a credibi-
lidade e o grau de relacionamento 
com o consumidor também são 
objetivos que podem ser alcançados 
com o uso dessa ferramenta.

Mas a abrangência do marketing 
promocional não pára por aí. Além 
de ajudar na conquista de objetivos 
amplos, esse poderoso instrumento 
também inclui diversas mecânicas 
que vão muito além da realização de 
sorteios, concursos, descontos, cu-
ponagens, brindes e vales-brinde.

Como exemplo, pode-se citar a 
“promoção institucional”, basica-
mente representada pelos eventos 
(internos e externos) e ações de pa-
trocínio. A promoção institucional 
evidencia ainda mais o fato de que 
ações promocionais podem ser rea-
lizadas com o objetivo primário de 
estreitar relacionamentos, fortalecer 
imagens e fi xar posicionamentos. 
Não é por acaso que diversas empre-
sas investem nessa área: Skol Beats, 
Coca-Cola Vibe Zone, Nokia Trends 
são exemplos de eventos bem-suce-
didos e que trouxeram importantes 
benefícios intangíveis à marca, que 
vão bem além do que o conceito 
simplista da “promoção de vendas” 
poderia alcançar.

Indo ainda além, também compõe 
o conjunto de mecânicas promo-

A partir de 1999, a Coca-
Cola Brasil decidiu buscar 
o público adolescente, 
e o grande marco desse 
reposicionamento foi o 
lançamento de uma cam-
panha promocional.

F
A Dove utilizou-se de 
uma ação promocional 
para fortalecer o novo 
posicionamento de marca, 
através de uma campanha 
que mostrava “mulheres 
reais”, com físicos bem 
diferentes dos estereóti-
pos impostos pela mídia. 
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ramenta tem por objetivo estreitar 
relacionamentos e motivar pessoas a 
alcançarem determinadas metas ou 
mudarem seu comportamento em 
relação à empresa ou ao produto.

Por fi m, é justamente em re conhe-
cimento a essa grande amplitude 
e importância estratégica do mar-
keting promocional que empresas 
vêm investindo cada vez mais verba 
nesse mercado, tornando-o indis-
sociável de suas estratégias. 

Segundo dados da AMPRO (Associa-  
ção de Marketing Promocional), ao 
fi m deste ano, o mercado brasileiro 
de marketing promocional registrará 
um faturamento de aproximada-
mente R$ 20 bilhões, valor quase 
18% superior aos 17 bilhões auferi-
dos em 2005. E a tendência é que 
esses números aumentem a passos 
largos e rápidos.

Diante desse cenário e de um mer-
cado sufi cientemente amadurecido 
para reconsiderar velhos princípios, 
conclui-se que o antigo conceito de 
promoção de vendas não mais pode 
ser confundido com o marketing 
promocional, sendo este muito mais 
abrangente e estratégico.

Não é por acaso que diver-
sas empresas investem em 
eventos bem-sucedidos e 
que trouxeram importantes 
benefícios intangíveis à 
marca.

F
cionais o marketing de incentivos. 
Destinada aos públicos interno 
(colaboradores da empresa) e in-
termediário (neste caso tido como 
canais de distribuição), essa fer-

-
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