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Afinal, o que é marketing
promocional?
VINÍCIUS NOVAES
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Estudo feito por especialistas atuali-
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za o conceito dessa modalidade do
marketing; última definição havia
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O último livro sobre marketing promocional lançado no
Brasil já tem mais de 15 anos. De lá para cá, o mundo mudou.
Surgiram novas tendências e o comportamento do consumidor é outro. Foi pensando nisso que o GEA (Grupo de Estudos Acadêmicos) da Associação de Marketing Promocional
(Ampro) definiu um novo conceito para a modalidade. De
acordo com as informações divulgadas pela entidade, marketing promocional é a comunicação de marca com objetivo
de incrementar a percepção de seu valor por meio de técnicas promocionais e pontos de contato que ativem a compra,
o uso, a fidelização ou a experiência de produtos e serviços.
Segundo Claudio Mello, mentor do GEA, o novo conceito
vai representar, na prática, uma unificação de vozes. "Além
disso, representa o amadurecimento do setor e da associação que congrega associados e conteúdos relevantes, bem
como a valorização dos profissionais de marketing promocional", afirma. O conceito de marketing promocional, de
acordo com o Mello, só foi introduzido no Brasil com o objetivo de dar glamour. "Mundialmente as atividades promo-
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cionais são conhecidas como Bellow The Line, que é toda
publicidade que não utiliza a comunicação de massa, como
a televisão, o rádio, o jornal, as revistas e o outdoor."
O propósito do marketing promocional é agregar os caminhos. "O marketing promocional vem com o propósito de
somar e multiplicar os caminhos para a conquista das marcas que a utilizam", revela Mello.

RAIO-X
Junto com o novo conceito de marketing promocional, a Ampro divulgou o resultado de uma pesquisa com informações
sobre a movimentação do setor promocional brasileiro. O
levantamento, feito em parceria com o Ibope Solution e coordenado pelo vp-executivo da Ampro, Auli De Vitto, consultou profissionais de 85 empresas dos mais diversos setores,
que contratam serviços de marketing promocional.
O estudo revelou crescimento no planejamento das ações
- 82% responderam que há um planejamento prévio para
ações de marketing promocional, dado 9% maior que o
observado em 2009. "O marketing promocional contempla
uma série de ferramentas que permitem experimentações,
vivências e interatividades com o público-alvo. Este tipo de
ação tem despertado interesse crescente no consumidor
que tem uma percepção da marca muito mais efetiva do
que as ações de comunicação convencionais", diz Auli De
Vitto, coordenador da pesquisa e vp da Ampro.
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 44, n. 463, p. 94, ago. 2011.

