
Vamos iniciar dizendo que, do ponto de vista 
do consumidor, o conhecimento de um fato é o 
primeiro passo em um ciclo de consumo. 
E qual seria este fato? 
No caso do Marketing Promocional podemos 
verificar que o fato a ser conhecido pelos clientes 
é "o que o supermercado oferece para que eu 
possa satisfazer meus desejos e necessidades"! 
Se é esse o fato a ser conhecido pelos clientes, 
fica fácil perceber que as ações do Marketing 
Promocional se desenvolvem por meio de ondas: 
primeiro alcançamos as mais próximas, 
depois as seguintes, até irmos longe. 
As vendas rápidas são boas, mas cuidado porque 
podem ser um modismo e a queda pode ser violen
ta se as ondas futuras não estiverem reconhecidas. 
Outro ponto importante é que o desconforto do 
concorrente é uma das maneiras de se reconhe
cer o sucesso que está em nosso caminho. 
Deste modo, gerar notícias é um fator que nos 
leva a reconhecer e sentir o sucesso das ações 
planejadas e, como princípio, temos a seguinte 
premissa: não é o tamanho do sucesso que 
conta, mas sim a sua direção, seu sentido 
é o que conta. 
O objetivo do Marketing Promocional é vencer a 
difícil batalha que ocorre na mente do mercado 
comprador, que encontra uma multiplicidade de 
escolhas. Aqui vemos que uma boa propaganda 
auxilia as mentes consumidoras. 
Só que tem um pequeno detalhe a ser observado: 
a boa propaganda é construída com o auxílio de 
um bom conteúdo. Por essa razão já evidencia
mos em matérias anteriores a importância do 
conteúdo promocional. 
Uma empresa torna-se forte não apenas pelos 
produtos e serviços que comercializa, mas tam
bém pela posição que ocupa na mente dos seus 
consumidores. 
Alcançar uma posição de destaque na mente dos 
consumidores é resultado de ações mercadológi
cas eficazes que se baseiam na certeza de que co
nhecer os consumidores é um fator fundamental 
de relacionamento a longo prazo. 

Mais importante do que chegar primeiro é 
mudar primeiro. Acompanhar as tendências, 
o comportamento do mercado e os fatores 
externos que influenciam as mudanças leva 
a uma posição de liderança, principalmente 
porque as ações inovadoras ocorrem à frente 
da concorrência. 
As estratégias devem ser definidas pelas infor
mações do chão de loja, porque é nesse nível 
que acontecem as ações dos clientes nos super
mercados. 
Conhecer bem a mecânica operacional e a 
motivação de compra nas lojas é condição es
sencial para estratégias que vão gerar ações 
táticas eficientes. 
A tática é uma ideia praticada e cada tática é um 
ângulo mental competitivo na busca de vencer a 
batalha pela disputa do espaço na esfera mental 
do mercado. 
A estratégia do Marketing Promocional deve ser 
coerente e protetora da ação tática. 
As ações administrativas precisam ir ao chão 
de loja para buscar informações. Devem prestar 
atenção aos detalhes das decisões de compra e 
para isto é necessário um trabalho incessante 
das diretorias e gerências. 
Um bom conceito não é fácil de ser elaborado e 
o descanso é para os perdedores: a ação cria
tiva de trabalho permanente é para os 
vencedores. 
Não há descanso para os dirigentes que já com
preenderam que a meta empresarial é vencer. E 
vencer significa ganhar dinheiro. 
A mensagem de marketing é sempre como uma 
faca que precisa estar afiada para penetrar na 
mente dos clientes. Sempre que há perda de foco 
na estratégia há perda de corte. 
Como conclusão dos pontos apresentados, fica 
claro que os problemas não são encontrados 
dentro da empresa e nem no mercado, mas sim 
na mente dos clientes e consumidores (efetivos 
ou potenciais). 
O marketing promocional faz parte de uma ba
talha de ideias. 
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Text Box
Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 11, n. 128, p. 124, ago. 2011.




