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OPINIÃO

Os dias da comunicação interruptiva estão contados.
Aquele intervalo comercial de TV que interrompe o
programa preferido para divulgar fraldas a um jovem
que não tem filhos e só o aborrece, tende a ser subs-
tituído pelo patrocínio de programas e criação de
conteúdo pelas marcas. Assim como na propaganda
tradicional, no marketing promocional há uma de-
manda crescente pela comunicação envolvente e
não-interruptiva.

Não há nada mais irritante do que ser interrompido
de forma abrupta por alguém que deseja oferecer um
novo produto ou serviço, se feito da maneira errada e
no momento inadequado. Ainda mais se o contato for
realizado durante o trajeto para o trabalho ou você es-
tiver atrasado para uma reunião. Tenho certeza que
você não prestará atenção ou ainda lembrará negativa-
mente sobre aquele momento.

Por isso, o momento do impacto é um fator primor-
dial no planejamento das ações do marketing promo-
cional. Por exemplo, imagine a seguinte situação: uma
mulher está na praia, o termômetro marcando 40
graus, conversando com suas amigas. De repente, che-
ga uma simpática promotora, diz bom dia e oferece a
um copinho de água mineral gelada junto com um sa-
chê da nova marca da creme depilatórios, que traz
como benefício uma hidratação melhor.

Interessante, não é? Parece que a promotora leu o
pensamento dela. Certamente, ela se lembrará dessa
experiência e da marca futuramente. Possivelmen-
te, quando for ao supermercado poderá até comprar
o produto pela primeira vez, pois a marca estabele-
ceu uma relação de simpatia e reforçou seu benefí-
cio sem ser invasiva e ainda trouxe algo totalmente
pertinente com as necessidades daquele momen-
to.Para que o momento do impacto seja conduzido
de forma correta, dois fatores devem ser muito bem
avaliados: a mensagem e o local que será realizada a
ação promocional.

A ação de marketing promocional deve ser planeja-
da para acontecer em lugares estratégicos, que deixem
o consumidor confortável para receber uma aborda-
gem. Por exemplo, locais com grande quantidade de
pessoas como o saguões de embarque de aeroportos,
salões de cabeleireiro ou mesmo espera de restaurantes
são momentos ideais. Quando a pessoa está aguardan-
do, ela está aberta a receber informações e aquela
abordagem, que poderia ser invasiva em outro mo-
mento, fica simpática e vira até uma distração.

As ações promocionais evoluíram. As empresas per-
ceberam que elas são um canal importante e eficaz
para estabelecer uma conexão contínua e duradoura
entre as marcas e o público. Dados da Associação de
Marketing Promocional - Ampro - refletem essa situa-
ção, pois 63% dos anunciantes, conforme pesquisa da
associação de 2009, deverá destinar maior verba para
as atividades promocionais.

As marcas que souberem respeitar os consumido-
res, envolvê-los e surpreendê-los podem obter exce-
lentes resultados de vendas. ■

Momento do impacto

Para que uma ação promocional
seja realmente eficiente, dois fatores
devem ser muito bem avaliados:
a mensagem e o local da abordagem

Paulo Bornhausen
Deputado federal (SC), líder dos
Democratas na Câmara dos Deputados

O Estado tem que ser eficiente. Nem mínimo, nem
forte, simplesmente capaz de regular as atividades
indutoras do desenvolvimento da nação e prover ser-
viços básicos ao cidadão. A questão da gestão pública
não pode ser tratada de modo ideológico.

O ex-comunista Norberto Bobbio, ao perceber os
limites da praxis marxista, alertou que, embora pu-
déssemos não gostar, seria indispensável observar o
funcionamento da democracia representativa norte
americana. Protegidos por uma tênue capa ideológi-
ca, os partidos Republicano e Democrata não dispu-
tam outra coisa senão a capacidade de dotar a gestão
pública de mais qualidade.

Um dos importantes legados do governo FHC ao
país foi a organização das agências reguladoras dos
setores de infra-estrutura. Sem o viés político-parti-
dário, cabe às agências garantir a execução das polí-
ticas governamentais, com a segurança jurídica in-
dispensável para a atração das parcerias e investi-
mentos privados essenciais ao crescimento econômi-
co e social do país.

O Brasil da década de 90 iniciou, assim, a marcha
para o futuro. Não mais o velho chavão de “país do fu-
turo”. Mas, o caminhar planejado para integrar, usu-
fruir e participar da economia globalizada, na veloci-
dade do avanço tecnológico que move o planeta hoje.

Evidente que, por se tratar de uma ruptura cultural,
há que se transformar também o papel do servidor pú-
blico, não mais instrumento do governo de plantão,
mas autêntico agente de Estado, comprometido na ati-
vidade de regulação com os interesses maiores da so-
ciedade. Um dos principais obstáculos é exatamente a
relação entre o ministério setorial com a agência regu-
ladora respectiva. Isso porque a gestão moderna pres-
supõe o fim da influência política nas decisões. O caso
do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional
de Telecomunicações é, neste sentido, emblemático.

No modelo das agências regulatórias, o poder do
órgão encarregado de definir políticas para o setor
deve equivaler ao da unidade regulatória e fiscaliza-
tória. Ainda hoje, o que há é disputa pelo poder entre
as duas instâncias – um movimento reversível, no
entanto. Pior, é o que o governo petista, comandado
por Lula e Dilma Rousseff engendrou: ao impor sua
política de esvaziamento das agências reguladoras, o
PT de Dilma e de Lula colocou o país em um patamar
anterior ao alcançado nos anos 90. E esse retrocesso é
potencializado pela equivocada e antidemocrática
idéia de ‘estado forte’, defendida com mais ênfase
ainda pelo PT que está à sombra de Dilma. À sombra e
sem se dobrar ao comando da candidata, ela, qual
imagem refletida ao inverso no espelho, sem a lide-
rança que Lula – ainda – tem sobre o eticamente des-
nutrido Partido dos Trabalhadores.

A volta ao futuro será, com certeza, obtida com a
alternância do poder que garante a democracia e que
está no DNA do brasileiro. Este, o significado da pa-
lavra de ordem lançada a todos os brasileiros: o Brasil
pode mais. ■

De volta para o futuro

O Estado tem que ser eficiente. Nem
mínimo, nem forte, simplesmente
capaz de regular atividades indutoras
do desenvolvimento da nação

Maurício de Almeida Prado
Sócio-diretor de planejamento
da Plano1, agência de marketing
promocional e eventos

CARTAS

DEBATE ELEITORAL
A campanha eleitoral já começou.
E começaram também as agressivas
manifestações dos candidatos. Uma questão
que vai estar na linha de frente diz respeito
à atual situação da nossa economia e o reflexo
disso na vida dos brasileiros. É um desafio,
pois não se deve dissociar os aspectos
econômicos do contexto maior, que é a questão
social. E algumas notícias precisam ser
devidamente avaliadas. Um exemplo muito
simples é o fato de que mais de 500 mil
brasileiros passaram a ser contribuintes
da Receita Federal. Isso se dá em função
da melhoria na renda, que ultrapassa o valor
anual de mais de R$ 17 mil. É apenas um exemplo,
mas dos mais significativos. E que evidentemente
não é uma bandeira eleitoral, mas não pode
ser ignorado, sob pena de termos uma campanha
que tenha como destaque as agressões pessoais,
que em nada contribuirão para a evolução política
que se espera. E que tem reflexos positivos
no desenvolvimento que todos queremos.
Eleição é apresentação de propostas sérias
e sem demagogia por parte dos candidatos.
Ao eleitor resta a avaliação de sua
responsabilidade ao escolher em quem vai votar.
Para que o Brasil continue crescendo,
promovendo o desenvolvimento não apenas na
área econômica, mas também no campo social.

Uriel Villas Boas
Santos (SP)

ROSSI PRETENDE LANÇAR R$ 3,3 BILHÕES
EM IMÓVEIS EM 2010
Esse anúncio da Rossi consolida, e muito,
a sua posição e confiança no mercado
de imóveis vendidos na planta, onde a solidez
e a confiança são fatores preponderantes
tanto para quem compra para investir
como quem compra um imóvel para morar.

Douglas Inhaquite Ferreira
Porto Alegre (RS)

BRASIL PODE SE TORNAR 4º MAIOR
MERCADO DE AUTOMÓVEIS
Que maravilha! O 4º maior mercado
de automóveis! Mas não temos estradas.
Ou melhor, estrada temos, mas nossas
rodovias parecem o caminho do nada,
terra de ninguém. Com exceção do Estado
de São Paulo, que tem rodovias privadas,
o resto do país ainda está ouvindo a história
da carochinha, agora em uma nova versão
do Lula, chamada PAC.

Jose Silva
Recife (PE)

BRASIL SERÁ DESTAQUE EM PROJETOS
DE ENERGIA EÓLICA
Interessante essa observação de que
o Brasil tem condições climáticas e espaço
territorial que possibilitam a expansão
da energia eólica. Será um grande benefício
para o Brasil e também para a terra.
Pelo lado financeiro, por mais que seja
necessário um alto investimento para
a construção de um aerogerador,
os custos com manutenção são baixos
e o custo com combustível é zero.
Vale a pena investir nessa ideia.

Vinícius Mendes
São Paulo (SP)

PÃO DE AÇÚCAR E CASAS BAHIA
REVEEM CONTRATO DE FUSÃO
Estamos em uma época em que
grandes empresas estão se fundindo.
Sou contra o monopólio, mas
se gerar mais empregos e receitas
é uma grande jogada.

Sidney Silva de Paula
São Paulo (SP)
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 44.
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