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Ela é um eficiente instrumento para

tornar a marca mais conhecida junto

ao consumidor e pode ser configura-

da de muitas formas, como ações de

degustação, demonstrações no ponto

de venda ou fora dele, concursos, vale-

brindes, programas de incentivo ou

relacionamento, além de uma extensa

gama de opções que constituem esse

universo.

As agências de propaganda se de-

frontam, cada vez mais, com clientes

que exigem ações diferenciadas e que

fujam das mídias tradicio-

nais. Nesse ponto, o mar-

keting promocional pode

ser o fator solucionador.

Recentemente a AMPRO -

Associação de Marketing

Promocional - publicou

a primeira pesquisa para

diagnosticar e determinar

tendências do marketing

promocional no Brasil.

Um dos pontos positivos apresentados

por ela foi que 86% dos executivos en-

trevistados desejam investir em ações

promocionais. Isso sinaliza para um

crescimento do mercado na procura

de agências especializadas no forneci-

mento desse tipo de serviço.

Planejamento Estratégico

No momento em que o retorno so-

bre investimentos (ROÍ) é o foco e a co-

municação integrada é uma realidade,

as ações promocionais devem ser deta-

lhadas e assertivamente planejadas em

todas as suas etapas, desde a pesquisa

para conhecimento do públíco-alvo até

o pós-venda durante a medição da sa-

tisfação do cliente.

Foi-se o tempo em que o departa-

mento de Marketing e a agên-

cia faziam tudo sozinhos. Atu-

almente as ações promocionais

têm um impacto cada vez

maior sobre a marca e passam

por um complexo planejamen-

to estratégico até chegarem ao

consumidor. Os setores de finanças e

operações são envolvidos porque quan-

do há movimentação do estoque, há

um reflexo nas contas e na operaciona-

lização da produção. Afinal, o objetivo

é vender e pode ser um desastre para

a marca se faltar produto durante a vi-

gência da promoção, a sistemática for

falha ou o prêmio não for satisfatório.

Outro ponto a seguir é buscar orien-

tação jurídica na hora de montar uma

promoção. Sempre há consumidores e

concorrentes



Diferenciação

Já que promoção é algo cada vez mais

comum, o conselho dos gurus da área é

investir na diferenciação. A comunicação

deve estar integrada em todas as fases da

promoção para que o consumidor a re-

conheça. O mecanismo deve ser simples,

inteligente, eficiente e assertivo. Dificil-

mente haverá um bom retorno se esse

item envolver muitas fases ou não refletir

a realidade de seu público-alvo.

Se a promoção prevê que o consumi-

dor acesse um hotsite para se cadastrar,

é importante que o site seja atraente, de

sistemática simples e funcional. Quanto

mais tempo ele estiver conectado no site,

mais contato ele terá com a marca. De

nada adianta uma promoção minuciosa-

mente planejada se na hora do consumi-

dor participar o mecanismo faz com qu e

ele desistia.

Oferecer um prêmio relevante, que

desperte o desejo de consumo do público

alvo e aguce a sua participação é deter-

minante. Esse quesito deve estar contem-

plado na pesquisa inicial, naquela parte

onde é necessário conhecer o público,

seus hábitos de consumo, poder econô-

mico, desejos e o que mais for determi-

nante. Planejar promoções de incentivo

para revendedores, gerentes e balconistas

como forma de divulgar a promoção prin-

cipal, também é uma forma de atingir o

consumidor. Um pouco de buzz marke-

ting sempre faz bem. Quanto mais gente

divulgando a promoção, maiores as chan-

ces dos resultados serem bons.

De nada adianta uma
promoção minuciosamente

planejada se na hora do
consumidor participar o

mecanismo faz ele desistir.

Procuram-se profissionais

Até algum tempo atrás eram poucas

as agências especializadas em marketing

promocional, e essas poucas não dispu-

nham do prestígio daquelas de propa-

ganda. Eram chamadas de below the

line, no media, no advertising, somavam

apenas 168 em 2006 e pularam para o

expressivo número de 220 em 2007. O

aquecimento desse mercado e o direcio-

namento de ações estratégicas para esse

segmento tiraram do anonimato essas

agências, faltaram então profissionais es-

pecializados na arte de promover.

Segundo o IBOPE Solutions, o Brasil

conta com 443 cursos de Publicidade e

Propaganda, 341 de Jornalismo, 131 de

Relações Públicas e apenas 1 de Mar-

keting Promocional. Isso é natural devi-

do a recente demanda criada, porém o

número de profissionais especializados

é muito pequeno e formado, constante-

mente, por migrantes de outras áreas da

comunicação social, sem vivência teórica

efetiva, mas que aprenderam o ofício na

prática sob duras penas.

A dica aqui é: se você ainda está in-

deciso quanto ao futuro da sua carreira

na área, siga para uma ramificação do

mercado que tem uma grande carência

profissional. Na região é possível apontar

pelo menos duas agências expressivas

que seguiram as tendências de mercado

e já possuem seu braço promocional, a

Free Comunicação e a Callier Propagan-

da.

A Free Promo e a Callier Promo foram

concebidas para atender necessidades e

dar suporte aos anunciantes à procura de

serviços especializados para ações pro-

mocionais e suas variantes.

Como exemplo do potencial criativo

dessas agências podemos citar o Citroen

Winter Festival, evento promocional com

o objetivo de lançar para Blumenau e re-

gião o novo veículo Citroen C4 Pallas re-

alizado pela Free Promo e o lançamento

da bebida destilada Jãgermeister durante

a Oktoberfest, e posteriomente para todo

o país, desenvolvida pela Callier Promo.

Ambas as campanhas tiveram grande re-

percussão, participação maciça do públi-

co alvo e renderam bons negócios para

os anunciantes e agências.l
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