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As variáveis do composto promocional de marketing:  
Interações, colaborações e pesquisa em uma empresa varejista 

 
RESUMO 

 
Este estudo emergiu na Disciplina de Administração Estratégica Mercadológica com os alunos do 5º 
semestre do curso de Administração de Empresas, do ano de 2018 da Faculdade FATEB de Birigui 
SP, que objetivou a realização de interações e colaborações práticas dos alunos com empresa 
varejista do ramo vestuário da referida cidade, para a aplicabilidade de estratégias de marketing e 
posterior análise para a comprovação quanto aos resultados obtidos pelas empresas. A pesquisa 
qualitativa do tipo intervenção-ação, pois o pesquisador é atuante no projeto e nos espaços 
formativos, tanto em sala de aula, quanto na prática das ações na empresa. Realizou-se o 
desenvolvimento de um projeto pelo professor da disciplina, sendo um trabalho a ser elaborado, com 
os alunos, em uma empresa para interação e colaboração, com o intuito de desenvolverem atividades 
envolvendo o uso das variáveis do composto promocional. As atividades tinham cunho interdisciplinar 
para os alunos, a serem, posteriormente avaliadas. As pesquisas, interações, bem como o 
compartilhamento de ideias, foram realizadas em sala de aula com a orientação do professor, 
mediante formação de grupos de alunos, intitulados, “Promoções e Eventos”. A culminância do 
projeto deu-se pela apresentação em sala de aula em formato de seminários. Os resultados foram 
obtidos pelas análises dos resultados alcançados pelas empresas e as dificuldades e benefícios 
encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de marketing.  
 
Palavras-chave: Ações; Comprovações; Fidelização de clientes. 

 
 

The variables of the promotional compound of marketing: 
Interactions, collaborations and research in a retail company 

 
ABSTRACT 

 
This study emerged in the discipline of Strategic Marketing Administration with the students of the 5th 
semester of the Business Administration course, from the year 2018 of the Faculty FATEB of Birigui 
SP, which aimed at the accomplishment of interactions and practical collaborations of the students 
with retail company of the clothing branch of the said city, for the applicability of marketing strategies 
and later analysis for the proof of the results obtained by the companies. The qualitative research of 
the intervention-action type, since the researcher is active in the project and in the formative spaces, 
both in the classroom and in the practice of actions in the company. A project was developed by the 
teacher of the discipline, being a work to be done, with the students, in a company for interaction and 
collaboration, in order to develop activities involving the use of the variables of the promotional com-
pound. The activities were interdisciplinary for the students, to be evaluated later. The researches, 
interactions, as well as the sharing of ideas, were carried out in the classroom with the guidance of the 
teacher, through the formation of groups of students, entitled "Promotions and Events". The culmina-
tion of the project was given by classroom presentation in seminar format. The results were obtained 
by the analysis of the results achieved by the companies and the difficulties and benefits found by the 
students in the practical application of the marketing strategies. 
 
Key words: Actions; Proofs; Customer loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir das estratégias de marketing ou 4Ps, a organização passa a utilizar 

um conjunto de ferramentas para atingir seus objetivos na oferta e na troca tanto de 

produtos quanto de serviços, de forma adequada, para conquistar e fidelizar clientes. 

Esta pesquisa justifica-se pela importância de mostrar que, para promover um 

serviço ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de marketing mais 

precisamente colocar em práticas as variáveis do composto promocional 

(propaganda, merchan, promoção de vendas, relações públicas etc). A prática das 

variáveis do composto promocional é fundamental para a empresa obter resultados 

positivos, pois pode ser considerado como uma ferramenta de comunicação com o 

público alvo, e dessa forma conquistar e manter clientes, atendendo suas 

necessidades e desejos. 

Assim os alunos do 5º semestre do curso de Administração da faculdade 

FATEB (Fundação Municipal de Ensino de Birigui - SP), realizaram um projeto com o 

objetivo de colocar na prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de 

Administração Estratégica Mercadológica sob a orientação do Professor M.e. 

Cláudio Braz de Figueiredo, e ao mesmo tempo contribuir para o crescimento das 

empresas da cidade de Birigui SP, para isso formaram grupos intitulados 

“Promoções e Eventos”. 

Estes grupos tiveram como desafio realizar contatos obtendo autorização e 

interação com empresas da cidade de Birigui SP para realização de ações de 

Marketing mais precisamente as variáveis do composto promocional, com a 

finalidade de comprovar: quais benefícios da aplicabilidade das referidas ações para 

a empresa? 

Trazendo assim benefícios para a empresa e para os alunos possibilitando 

fazer uma ponte entre a teoria e a prática empresarial. 

Os resultados foram obtidos após a prática das ações e análises dos 
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resultados alcançados pela empresa e análise das dificuldades e benefícios 

encontrados pelos alunos na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi qualitativa do tipo intervenção-ação, segundo 

Minayo (2001), isso, pois os pesquisadores são atuantes no projeto e nos espaços 

formativos, tanto em sala de aula, quanto na empresa. Os resultados foram obtidos 

pelas análises das interações dos pesquisadores com a empresa e a aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

A culminância, por sugestão e ideia dos próprios alunos, aconteceu por meio 

da elaboração de seminários, contando esta experiência, contendo todas as 

atividades com fotos, atividades elaboradas e sugeridas de forma colaborativa e 

apresentado pelos alunos.  

 Entre as obras estudadas pelos alunos para desenvolvimento do projeto, 

estiveram:  

 Kotler (2000) 

 Las Casas (2005) 

 McCarthy (1997) 

Os alunos (pesquisadores), entraram em contato com a empresa para 

obtenção de autorização e colaboração para a prática da aplicação do projeto no 

espaço empresarial. 

Para a aplicação das estratégias de marketing (variáveis do composto 

promocional), os alunos utilizaram como ferramentas: 

 Propaganda: Divulgação da empresa varejista do ramo vestuário atra-

vés de rede social (Facebook). 

 Promoção de vendas: Sorteio de cestas.  

 Merchandising: Enfeitamos a fachada da loja com bexigas e papel cre-

pom para a escrita na vitrine.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

Para Las Casas (2009), marketing é um desempenho de atividades 

comerciais que são responsáveis pelo fluxo de bens e serviços, ao consumidor ou 

usuário.  

Marketing é um processo de gestão e social, que os indivíduos e grupos 

obtêm o que querem e necessitam através da criação, troca ou oferta de produtos. 

Para o autor, o marketing tem como parâmetro, análise, pesquisa e comportamento 

dos consumidores, buscando satisfazer as necessidades dos consumidores finais. 

(NEVES, 2009). 

Segundo McCarthy (1997) profissionais de diferentes segmentos conceituam 

marketing como vendas ou propagandas, mas no seu dizer essa definição se torna 

vaga perante o que coloca Filip Kotler considerado o guru do marketing. 

Cobra (1992) aponta que quando se usa uma definição gerencial, o 

marketing é frequentemente descrito como a arte de vender produtos, mas as 

pessoas se surpreendem quando ouvem que o mais importante em marketing não é 

vender. Vender é apenas a ponta do iceberg.  

Neste sentido, Kotler (2000) considera essencial e primordial entender o 

mercado para compreender o marketing. Para isso, faz-se necessário conhecer e 

monitorar a concorrência, identificar mercados-alvos, analisar o ambiente no qual a 

empresa está inserida e observar tendências que irão influenciar este mercado, para 

que dessa forma possa promover ações estratégicas de marketing para fidelização 

de seu público. 

Dessa forma, descrevendo um pouco mais sobre o Marketing, Las Casas 

(2009, p.1) relata que:  

A grande concorrência nos diferentes segmentos da economia como 
responsável pela necessidade das empresas comercializarem de 
forma mais eficiente, seus produtos e serviços. No seu dizer o 
marketing sofre também criticas, e se depara com correntes de 
oposições, porem, tanto fora como dentro do ambiente acadêmico, 
percebe-se um grande interesse pelo assunto, cujo maior destaque 
se dá fora, onde executivos se servem do marketing para 
promoverem melhores resultados nas empresas. O autor ressalta 
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que convém lembrar, que além das necessidades de utilização do 
marketing pelas empresas, sempre haverá oportunidade para a 
aplicação das técnicas de marketing em alguma ocasião da vida de 
qualquer pessoa. Ao sair da universidade, o estudante fará o seu 
próprio marketing ao procurar emprego.  

 

A partir disso, chega-se à definição elaborada pela American Marketing 

Association – AMA (2013), que apresenta o marketing como sendo a atividade, 

conjunto de instituições e processos para comunicar, criar, trocar e entregar ofertas 

que tenham valor para os clientes, parceiros e sociedade em geral. 

Conforme descreve Neves (2009) o marketing é de suma importância, pois 

busca a identificação e o atendimento das necessidades humanas e sociais, mas, de 

maneira lucrativa. Ressalta também, que é importante sempre zelar pela relação da 

empresa com o mercado consumidor.  

Kotler (1978) sempre defendeu o marketing dizendo que deveria abranger 

organizações não comerciais, que seriam qualquer instituição privada ou pública 

envolvida no provimento de uma oferta de mercado sem a finalidade de obter 

qualquer tipo de lucro, é então, considerada não comercial ou não lucrativa.  

Deixa-se de lado a visão de que o marketing era somente uma forma de 

vender serviços ou produtos de uma determinada empresa, nessa transição ele 

passa a entender as necessidades dos clientes. (MCKENNA, 1999) 

Há autores que levam mais longe a definição de marketing, como por 

exemplo, para Light (1998), ele relata que a satisfação deixa de ser o fim do 

marketing, e passa a ser o começo de uma nova oportunidade de transformar um 

comprador satisfeito em um cliente totalmente leal à marca, com essa transformação 

é que se possibilita à empresa a sua lucratividade e continuidade.  

O marketing em si, requer uma compreensão do mercado. A satisfação da 

demanda é extremamente importante na medida em que se produzam lucros. 

Embora, deve ser sempre lembrado o objetivo final das vendas, ou seja, gerar 

sempre dividendos para as empresas. (HOUSTON, 1997) 

Assim, como já dizia Semenik e Bamossy (1995, p.12) “Marketing é uma 

filosofia de negócios”. Toda estratégia de planejamento e execução dos projetos de 

uma empresa tem como propósito fundamental sempre satisfazer as necessidades 

dos clientes.  



 133 

                           

                                        
 

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE BIRIGUI 
Alteração de nome aprovado através da Portaria 91/04 de 16/06/2004 

Autorizada a funcionar pelo Parecer CEE 1583/87 de 23/10/1987 
Rua: Antonio Simões, 04 - Fone/Fax (18) 3649.2200 - CEP 16.200-027 - Birigui - SP 

 

VOLUME 01 – NÚMERO 2 – JANEIRO/DEZEMBRO2018 
ISSN 2594-9438 

 

 

 

Estratégia de Marketing 

  

 Desde a metade dos anos 1960, o paradigma da gestão do composto de 

marketing baseado nos 4Ps, o qual foi concebido por McCarthy, tem sido o modelo 

tradicionalmente utilizado pela maioria dos educadores e profissionais de marketing 

(SILVA et al., 2006). 

O composto mercadológico ou composto de marketing é conhecido também 

como marketing mix, definido por Kotler (1998, p. 97) como "o conjunto de 

ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo”. 

Para McCarthy (1978) 

 

O mercado-alvo é "o mais homogêneo ou similar grupo de 
consumidores para os quais a empresa deseja chamar atenção." 
Esse autor defende que a estratégia de marketing especifica o 
mercado-alvo e seu relacionado marketing mix. Em sua opinião, o 
consumidor é o centro do marketing mix, que inclui "algum produto, 
oferecido a um preço, com alguma promoção para contar aos 
potenciais consumidores sobre o produto e o modo de alcançar essa 
praça de consumidores". Para o autor, o consumidor é colocado no 
centro do diagrama do composto de marketing, mas não faz parte 
dele. O consumidor deve ser o alvo de todos os esforços de 
marketing e por isso ele é visto no centro do diagrama, 
representando os consumidores específicos que integram o mercado 
alvo. 

 

A história do composto de marketing se inicia com a aplicação das técnicas 

mercadológicas no setor lucrativo, quando, aproximadamente em 1950, inspirado 

nas ideias de Culligton, Neil N. começou a usar o termo marketing mix em suas 

aulas e textos que logo seria chamado de 4Ps (Produto, Preço, Praça e Promoção) 

por Jerome E. MecCarhy. Borden (1965). 

Neste sentido, segundo Kotler (2000), o produto representa algo que pode 

ser oferecido a um mercado para a sua apreciação, uso ou consumo na tentativa de 

satisfazer um desejo, necessidade ou demanda. Existem alguns aspectos da 

estratégia de produto que podem influenciar o comportamento de compra do 

consumidor. 
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Segundo Costa (1987), é como um complexo de atributos tangíveis (cor, 

embalagem, design) e intangíveis (reputação da marca, prestação de serviços pós-

venda) que deve ser oferecido a um mercado, para apreciação e aquisição, uso ou 

consumo, devendo satisfazer a um desejo ou a uma necessidade. 

Em se tratando de serviços, eles estão presentes na vida do homem desde 

os primórdios da vida social, mas "foram precisos milênios para que homens 

públicos, economistas, administradores e a sociedade em geral passassem a 

reconhecer razoavelmente a importância dos serviços" (URDAN, 1993, p.355). 

Para Kotler e Armstrong (1993), entende-se como serviço uma mercadoria 

comercializável isoladamente, ou seja, um produto intangível que não se pega, não 

se cheira, não se apalpa, geralmente não se experimenta antes da compra, mas 

permite satisfações que compensam o dinheiro gasto na realização de desejos e 

necessidades dos clientes. 

Segundo Pinho (2001, p. 35) preço “é uma variável que pede a 

determinação de escolhas quanto à formação do preço final para o consumidor (alto, 

médio, baixo) e das políticas gerais a serem praticadas em termos de descontos, 

vendas a prazo, financiamento”. 

No processo de definição de um preço para o produto, deve-se atribuir 

descontos e financiamentos, levando em conta não apenas impacto econômico, mas 

a parte psicológica de cada um. As pessoas responsáveis por esta área devem estar 

atentas a vários fatores, como a lista de preços e informá-las aos vendedores, os 

devidos descontos por quantidades adquiridas, entre outros. Para o cliente o preço 

deve oferecer uma relação custo x benefício satisfatório e melhor que os 

concorrentes (LAS CASAS, 2005). 

Para Pinho (2001), o papel da promoção é informar aos clientes potenciais 

sobre o produto e os encorajar persuasivamente à compra. Então, a promoção 

poderá influenciar o comportamento de compra do consumidor. Em um sentido mais 

restrito, a promoção constrói a comunicação entre o produto e o consumidor e, em 

um sentido mais amplo, é um instrumento efetivo para o desenvolvimento das ações 

e realização dos objetivos organizacionais. 

As ações para promover um produto ou serviço, tanto no ponto de venda 

como fora dele, sendo para o consumidor final quanto para os distribuidores, para 
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Kotler (2000), pode ser considerado como comunicação com o consumidor, ou seja, 

todo o esforço que motivá-lo ou encorajá-lo a comprar. 

Quanto à Praça ou Ponto de Venda diz respeito aos canais de distribuição 

(localizações), distribuição física (estoque), transporte, armazenagem dentre outros 

(MUNHOZ, 2005). 

Segundo Pinho (2001), a praça ou ponto de venda, engloba as decisões 

relativas aos canais de distribuição, com definição dos intermediários pelos quais o 

produto passa até chegar ao consumidor, e à distribuição física do produto, com a 

solução de problemas de armazenamento, reposição e transporte dos locais de 

produção até os pontos de venda. 

 

As Variáveis do Composto Promocional 

 

Segundo Boone e Kurtz (1998), o composto promocional é uma combinação 

de variáveis para satisfazer as necessidades do mercado alvo da empresa e 

alcançar os objetivos organizacionais. Ainda segundo o autor, o composto 

promocional é a combinação específica de propaganda, promoção de vendas, 

merchandising, relações públicas e venda pessoal usada pelas empresas. 

Para Rocha (1999, p.149) 

 

O composto promocional é, portanto, o conjunto dos instrumentos de mar-
keting voltados para informar ao cliente atual, o potencial sobre ofertas da 
empresa, motivá-lo a considerar essas como alternativas de compra e per-
suadi-lo a adquirir os produtos ou serviços da empresa como melhor alter-
nativa para a realização de seus desejos ou o atendimento de suas neces-
sidades. 
 

 

Nessa perspectiva, têm-se as ponderações de Churchill e Peter (2005, p. 

20), onde o “composto de marketing é uma combinação de ferramentas estratégicas 

ou variáveis usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da 

organização”.  

Levando em consideração as variáveis ou ferramentas estratégicas, Sam-

paio (1997), relata que a propaganda de produto é a ferramenta mais conhecida de 

promoção e apresenta objetivos promocionais bem definidos e explícitos, sendo di-
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reta ou indireta, ou por nome de uma marca de um produto ou serviço. Já a propa-

ganda institucional não tem finalidades promocionais claras, mas acaba sendo útil a 

esse foco, pois os consumidores tendem a dar preferência as empresas mais co-

nhecidas e conceituadas.   

Não muito diferente de Boone e Kurtz (1998), pois analisam que a propa-

ganda é dividida em dois grupos, sendo o de produto: que tem como objetivo a ven-

da não pessoal de um determinado bem ou serviço, e o grupo institucional que tem a 

promoção de uma ideia, filosofia ou uma reputação de indústria, companhia ou or-

ganização. 

Conceituando outra variável ou ferramenta do composto promocional, Las 

Casas (2006) diz que a promoção de vendas é também conhecida como 

comunicação. Para o autor o processo de comunicação envolve três elementos 

básicos: comunicador, mensagem e receptor. O comunicador pode-se entender 

como a empresa, a mensagem é a propaganda, e o receptor como cliente.  

Para Kotler e Armstrong (1999, p. 312).  

 

Apesar de se mostrar uma ótima ferramenta quando o objetivo é obter uma 
resposta de marketing mais rápida ou mais intensa, representada por um 
aumento de vendas, a promoção de vendas deve ser usada com muito cui-
dado pelos administradores de marketing. O crescente uso da promoção de 
vendas resultou em um excesso de promoção similar ao que ocorre com a 
propaganda o que pode levar os consumidores a procurar promoções, en-
fraquecendo a habilidade destas em gerar uma compra imediata. 
 

Segundo Armstrong (2003), fazem parte das principais ferramentas de pro-

moção de vendas as amostras, que seria o oferecimento de uma porção de um de-

terminado produto, visando à experimentação; brindes que são as mercadorias ofe-

recidas gratuitamente ou a baixo do custo como um incentivo à compra; cupons que 

são comprovantes que garantem aos consumidores um certo desconto na compra 

de um produto especificado; recompensas pela fidelidade, que são quantias em 

prêmios ou em dinheiro oferecidos pela compra constante dos produtos, ou pelo uso 

do serviços de determinada empresa, entre muitas outras promoções.  

Para Limeira (2006), outra variável ou ferramenta para promover um produto 

ou serviço é merchandising que nada mais é, do que um conjunto dos instrumentos 

de comunicação, demonstração, promoção e exposição do produto no ponto de 
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venda, visando sempre, estimular a compra imediata pelo consumidor final, o que 

engloba as atividades de exposição ao produto, propaganda e comunicação.  

Blessa (2005, p.1) relata que:  

 

Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no 
ponto de venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produ-
tos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as deci-
sões de compra dos consumidores. 

 
 

A comunicação no ponto de venda é muito utilizada para diversas categorias 

de produtos, porque é por impulso que muitas decisões dos consumidores são to-

madas, a partir dos estímulos recebidos. (LIMEIRA, 2006) 

Segundo Blessa (2005), o merchandising nada mais é do que um conjunto de 

ações realizadas no ponto de venda, que são através de adesivos, materiais que 

aderem em superfícies com mensagens promocionais de produtos em destaque, ou 

até mesmo, através de banner, que são feitos em plástico ou tecido; sinalização de 

vitrine ou entrada também é uma ótima forma de impulsionar a compra, pois é qual-

quer tipo de material impresso afixado na vitrine, ou sinalização na entrada do local, 

o que é chamado de merchandising de ambientação.  

Levando em consideração a variável ou ferramenta do composto promocio-

nal chamada de relações públicas busca, está possibilita criar e assegurar relações 

confiantes ou formas de credibilidade entre uma organização social e os públicos 

com os quais se relaciona na qual exige tempo, pesquisas, diagnósticos, auditoria 

social, planejamento e participação programada. (KUNSCH, 1986) 

Para Nickels e Woord (1999), as relações públicas é o processo de avaliar 

as atitudes dos grupos de interesse, identificando as atividades da empresa e os 

produtos, utilizando comunicações não pagas para construir relacionamentos de 

longe prazo com eles.  

Segundo Boone e Kurtz (1998) o mesmo, é vantajoso pela capacidade de 

criar uma atitude sempre positiva para as organizações. Já as suas desvantagens 

não são permitir uma avaliação precisa dos seus efeitos nas vendas, direcionando 

as metas não orientadas para o marketing.  

Outra ferramenta indispensável é a venda pessoal, que segundo Alexander 
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(1960), tem como conceito que entre todas as atividades promocionais, a venda 

pessoal é a que consome maior parte do orçamento, vender é o lado pessoal do 

marketing. E sua característica é apresentar várias formas como: venda de campo, 

vendas de varejo e venda executiva. 

Na avaliação de McCarthy (1997), a venda pessoal envolve também a 

comunicação oral direta entre os consumidores e vendedores potenciais, pois 

promove o feedback imediato que ajuda na adaptação dos vendedores.  

Em outra visão, é um processo de comunicação interpessoal no qual os 

representantes das organizações identificam clientes potenciais, examinam todas as 

suas necessidades, apresentam informações concretas sobre o produto e assim, 

conseguem um compromisso e mantêm os relacionamentos de troca entre eles. 

(NICKELS e WOOD, 1999). 

O composto de promocional de marketing não consiste apenas em fazer 

propaganda e vender, mas sim “todo um processo de preparar a empresa para que 

ela esteja apta a aproveitar as melhores oportunidades que surgirem” (KOTLER e 

ARMSTRONG, 1999, p.26). 

 

Aplicação Prática das Variáveis do Composto Promocional e de Resultados  

 

As fotos abaixo mostram todas as variáveis do composto promocional 

praticadas pelos alunos, sendo elas propaganda, promoção de vendas e 

merchandising, que ocorreu em uma empresa varejista do ramo vestuário, localizada 

no centro da cidade de Birigui. Teve como objetivo a divulgação dos produtos 

ofertados e promoções praticadas pela empresa para o dia das mães e assim obter 

os resultados para posterior análise.  

Figura 01, 02, 03 e 04: Mostram a variável propaganda ou comunicação do 

composto promocional no facebook para estar divulgando a empresa varejista, 

mostrando um pouco de seus produtos, comunicando os clientes sobre os horários 

especiais para o Dia das Mães e uma promoção de vendas ofertada pela empresa.   

 

A figura 01 mostra a divulgação no facebook, dos produtos ofertados pela 

loja. 
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           Figura 1: Divulgação dos produtos realizada pelos alunos no Facebook. 

 

A figura 02 mostra a divulgação ou propaganda no facebook, dos horários 

especiais para o dia das mães.   

                          
                      Figura 2: Divulgação dos horários especiais realizada pelos alunos no Facebook. 
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A figura 03 mostra a divulgação da promoção de vendas ofertada pela loja. 

                                       
                            Figura 3: Divulgação no facebook da promoção de vendas ofertada pela loja.                    

                                       

 A figura 04 mostra o resultado dos compartilhamentos e curtidas.  

                            
                           Figura 4: Curtidas, comentários e compartilhamentos no Facebook. 

 

A divulgação no facebook trouxe vários benefícios para a empresa, por ser 
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uma ferramenta gratuita, a empresa não precisou de investimentos financeiros, outro 

benefício foi o aumento em quesito plataforma digital de 90% de visualizações na 

página e pedidos de reservas de produtos. Outro benefício foi a interação e 

conquista de novos clientes, sendo que houve um aumento significativo das visitas 

na loja de 20%, outro benefício foi a facilidade dos clientes a tirarem todas as suas 

dúvidas sobre os produtos desejados sem precisar ir a loja. Obtivemos também, um 

resultado significativo de curtidas e compartilhamentos. 

Figura 05, 06, 07 e 08: Mostram a variável do composto promocional 

promoção de vendas realizada na empresa entre os dias 11/05 e 12/05, onde foi 

proposto um desafio para os clientes da loja para ganhar o prêmio, sendo que teriam 

que realizar uma declaração de dia das mães, e outra forma de ganhar o prêmio foi 

através de um sorteio feito para quem comprou na loja e teve seu nome arrecadado 

em uma urna.  

A figura 05 mostra as três cestas que foram sorteadas na loja.  

                
                         Figura 5: Cestas sorteadas na empresa varejista do ramo vestuário.  
 

      A figura 06 mostra a participação dos clientes e coleta de cupons na loja 

em uma urna. 
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                       Figura 6: Clientes para a participação do sorteio na loja.  

A figura 07 mostra os clientes fazendo suas homenagens para as mães na 

loja.   

                          
                                             Figura 7: Cliente fazendo sua homenagem.   

 

   A figura 08 mostra o sorteio dos ganhadores.  
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                                            Figura 8: Ganhadores recebendo suas cestas.   
 

O resultado desses sorteios foi incrível, pois as mães que ganharam se 

emocionaram e se sentiram abraçadas pela loja, como uma forma de agradecimento 

por comprarem no local. Outro benefício para a empresa foi a geração de uma 

email-list contendo cerca de 100 cupons com o nome de cada cliente e seu telefone 

para futuro contato da empresa. 

Figura 09 e 10: Mostram a variável do composto promocional merchandising 

realizado na empresa no dia 12/05, mostrando a ambientação da empresa, sendo 

esta ambientação realizada com bexigas e papel crepom. 

A figura 09 mostra a decoração com bexigas enfrente a loja. 
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                                           Figura 9: Fachada da loja com a decoração de bexigas.                       

 

A figura 10 mostra a decoração atrativa na vitrine para o Dia das Mães. 

                     
                                Figura 10: Vitrine com a decoração elaborada por bexigas e papel crepom. 
 

A prática do merchandising realizado sob a ambientação da loja teve como 

benefícios, maior permanência e conforto dos clientes dentro da loja, melhorando 

sua visibilidade, gerando satisfação dos clientes e uma boa relação, assim 

provocando uma publicidade ou mídia espontânea. 
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CONCLUSÃO 

 

Nos dias atuais a crise econômica tem atingido níveis e resultados cada vez 

mais preocupantes para o varejo, sobreviver em um cenário competitivo onde as 

estratégias utilizadas pelas organizações para atrair e reter clientes estão cada vez 

mais presentes é um grande desafio a ser superado.  

Como pode ser observado durante o andamento da pesquisa realizada, a 

propaganda, promoção de vendas e merchandising se mostraram ser ferramentas 

que podem estar ajudando para obter bons resultados para a empresa.  

Ficando clara a comprovação da problemática, sendo esta: quais benefícios 

da aplicabilidade das referidas ações para a empresa? 

Mostrando que cada variável do composto promocional praticada pelos 

alunos na empresa trouxe grandes benefícios, como mostra os resultados obtidos 

pela empresa varejista do ramo vestuário, sendo que a prática da propaganda, 

através de divulgações em rede social além de ter se mostrado ser uma ferramenta 

de muito baixo investimento financeiro, houve um grande aumento significativo de 

visualizações e de novos clientes.  

Outro benefício que proporcionado para a empresa está relacionado a 

aplicabilidade da variável ou ferramenta promoção de vendas, que além de 

aumentar a fidelidade dos clientes através de sorteios como forma de 

agradecimento, houve também, a coleta de dados para futuro contato da empresa. 

E por fim, o merchandising que teve como benefício o conforto dos clientes 

no interior da loja, como sua maior permanência e através da decoração feito com 

bexigas e também, com papel crepom, obteve uma melhor visibilidade da loja 

gerando uma satisfação dos clientes, assim provocando uma publicidade 

espontânea.  
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