
Marketing promocional x promoção de vendas 
 
Marketing promocional é muito diferente de promoção de vendas. A palavra marketing diz tudo 
quanto ao diferencial, ou seja, há de se estudar, pesquisar e entender as necessidades do 
consumidor sobre qual tipo de técnica promocional fará com que ele se decida ou não por uma 
promoção. Muitos acreditam que somente a premiação é suficiente. Compreende-se que o 
consumidor apresenta comportamentos de compra diferenciados e que leva em consideração 
diversos aspectos mercadológicos importantes, tais como marca, comunicação, os diferentes 
pontos de contato e, por fim, a promoção. 
 
Se uma empresa deseja realizar uma atividade promocional, seria ótimo que fizesse uma 
pesquisa com os seus consumidores. Não é por um simples concurso, sorteio, vale-brinde, 
desconto ou bonificação que se colocam de prontidão para participar da atividade promocional. 
Hoje, a promoção se tornou uma ferramenta tão complexa e - importante para as empresas, 
que algumas têm dúvidas a respeito das técnicas que deverão investir na obtenção do retorno 
almejado. As pressuposições são várias e as apostas, inúmeras para que essa ou aquela 
atividade promocional atinja as metas estabelecidas. 
 
Com o advento da internet, diversas modalidades estão por aí navegando e dando ao 
consumidor a sensação de que vale a pena. E sim, muitas delas são de fato oportunidades 
irrecusáveis. Mas, ao mesmo tempo, a leitura feita de uma enormidade delas é que o retorno 
vindo do investimento foi aquém do esperado. 
 
Quando há uma quantia de atividades promocionais no mercado, o consumidor analisa e 
escolhe aquela que melhor o atende e a mais diferenciada. Por que não a mais criativa? Para 
tanto, um planejamento minucioso na fase da pré-campanha é fundamental para fazer com 
que a campanha seja primorosa desde a sua implantação até a aferição dos resultados. 
 
Receitas para o sucesso? A equação é tão complexa que já existem empresas especializadas 
em inteligência promocional, para tentar definir qual a melhor estratégia. Afinal, deve-se 
preservar aquilo que tem de melhor: a sua imagem. Uma promoção precisa somar esforços, 
dando à mesma valor agregado e diferencial competitivo, para que o consumidor perceba e 
sinta-se sensibilizado e motivado pela aquisição do bem, ainda que seja de consumo de 
massa. 
 
A cadeia de processos envolvendo o marketing promocional vai desde a criatividade, a 
premiação, a mecânica escolhida, a operacionalização, assim como uma análise bem-feita na 
legislação promocional e na confecção de relatórios que retratem exatamente a pós-promoção, 
com as análises quantitativas e qualitativas do que de fato ocorreu durante a campanha 
promocional. 
 
Deveremos substituir a promoção de vendas por promover as vendas de maneira integrada, 
segundo os preceitos da marca e seus objetivos estratégicos com todos na empresa 
comprometidos com os resultados. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 jan. 2012, Criatividade, p. 27. 
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