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"É comum ouvirmos dizer que propaganda constrói marca, enquanto promoção serve para 
aumentar vendas, sem benefícios para a marca. Por outro lado, é cada vez mais freqüente 
vermos ações promocionais com altos investimentos proporcionando experiências memoráveis. 
Criar uma ação que envolva uma experiência única é, sobretudo, uma ação de marca. Como 
explicar isso? 
 
Uma parte da dissertação de mestrado que acabo de concluir foi dedicada a estudar esse 
assunto. Para isso, pesquisei as principais revistas e periódicos acadêmicos internacionais de 
comunicação, propaganda e marketing. Ao todo, foram mais de 700 artigos levantados. As 
conclusões são muito interessantes. Apesar de ser uma atividade em plena expansão, a 
promoção de vendas é uma ferramenta de comunicação de marketing ampla e complexa que 
gera muitos equívocos de interpretação. Não quero entrar nesta discussão, mas a própria 
existência do termo BTL (be-low the line), muitas vezes usado como sinônimo de promoção, é 
um exemplo das confusões geradas. O termo BTL é um termo coloquial que sequer existe no 
meio acadêmico e que visa separar a propaganda das demais ferramentas de comunicação. 
 
Para complicar ainda mais a história, o termo promoção abarca ações de comunicação, bem 
como ações de preço. Ou seja, fazer uma oferta de 10% de desconto ou o tradicional "pague 1 
e leve 2" é fazer uma promoção, tanto quanto uma ação de degustação. Reflita um pouco! 
Faz.sentido colocar no mesmo grupo uma ação de "pague 1 e leve 2" com uma ação de 
degustação de chocolate ou com um test-drive de carro? Pense em você como consumidor. 
Suas reações e suas lembranças são completamente distintas.  
 
Pesquisando mais a fundo as dezenas de artigos de promoção foi possível identificar uma 
pista. A primeira delas é que a maior parte dos trabalhos acadêmicos se concentrou em 
estudar as promoções de preço. Ou seja, pouco foi estudado em relação aos demais tipos de 
promoção. E, mais importante do que isso, os diversos estudos de promoção de preço 
utilizaram em seu título o termo genérico 'promoção' para tratar de uma ferramenta específica. 
Assim, os vários trabalhos que concluíram que promoção de preço prejudica marca no longo 
prazo só usaram o termo 'promoção'. Logo, a conclusão que parece valer para toda uma 
atividade está restrita às promoções de preço.  
 
Uma definição freqüentemente encontrada em livros e artigos acadêmicos é que a promoção é 
uma ferramenta para incentivar vendas no curto prazo. Esta definição é válida para grande 
parte das promoções mas, como todas as generalizações, não se aplica a tudo e, mais 
recentemente, este conceito de promoção tem sido modificado. Já há autores que reconhecem 
a importância de promoção para construção de marca e também para ações de longo prazo. 
 
Para distinguir as duas atividades, estudiosos da área de marketing costumam classificar as 
promoções como: promoção monetária, aquela ligada diretamente à mudança de preço de 
referência (descontos, cupons, abatimentos), e promoção não-monetária, que inclui as ações 
que envolvem degustação, prêmios ou produtos extras grátis. O problema é que essa distinção 
está restrita ao meio acadêmico e, mesmo assim, não é amplamente difundida. 
 
Para o consumidor, a promoção de preço é vista como uma redução da perda que ele teria 
com o preço total do produto. A promoção de preço é uma das ferramentas mais utilizadas 
para atrair o consumidor, mas esta opção, mantida por muito tempo, pode causar a 
desvalorização do produto, uma vez que não se consegue voltar a vendê-lo por seu preço real. 
 
Em contrapartida, o termo promoção de vendas, quando utilizado para a definição de ação 
estratégica planejada por agências de comunicação, proporciona a valorização de um produto 
no longo prazo. O objetivo da promoção de vendas é a construção e divulgação da imagem, 
buscando novos segmentos de mercados, novos consumidores ou até para neutralizar ações 
de concorrentes. Como resultado, para o consumidor, a promoção de vendas é percebida como 
um bônus, não atrelado diretamente ao preço. Assim, no longo tempo, a ação ajuda a 



aumentar o valor da marca diante do cliente, já que provoca a experimentação e o contato da 
marca com o dia-a-dia do consumidor. 
 
Uma mudança simples no conceito dos chamados '4Ps do Marketing' (Produto, Preço, 
Promoção e Praça) poderia resolver o conflito. Hoje, a promoção de preço faz parte da 
promoção de vendas e está inserida no terceiro 'P', que significa Promoção. Entretanto, uma 
promoção de preço deveria ser classificada como uma ação única e exclusivamente do 'P' de 
'Preço', enquanto as demais ações de promoção de vendas deveriam continuar no 'P' de 
'Promoção'." 
 
Propmark, São Paulo, 21 set. 2009, p. 20.  


