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Estratégias de Marketing:  
Uma pesquisa sobre os benefícios das variáveis do composto promocional 

 
RESUMO 

 
Esta pesquisa provém da Disciplina de Administração Estratégica Mercadológica com os alunos do 5º 
termo do curso de Administração, do ano de 2018 da instituição de ensino superior de Birigui SP, que 
objetivou a realização de interações e colaborações práticas dos alunos com uma empresa da 
referida cidade, para colocar na prática as estratégias de marketing e posterior análise para a 
comprovação quanto aos resultados obtidos pela empresa. 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 de marketing. 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 na aplicação prática das estratégias de marketing.  
 
Palavras-chave: 1 Administração Estratégica; 2 Comunicação de marketing; 3 Fidelização de 
clientes 

 
 

Marketing strategies: 
A survey on the benefits of promotional compound variables 

 
ABSTRACT 

 
This study comes from the Discipline of Strategic Marketing Administration with the students of the 5th 
term of the Administration course, from the year 2018 of the higher education institution of Birigui SP, 
which aimed at the accomplishment of practical interactions and collaborations of the students with a 
company of said city , to put into practice the marketing strategies and later analysis to prove the 
results obtained by the company. 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 compound. 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 culmination of the project was 
given by classroom presentation in seminar format. The results were obtained by analyzing the results 
achieved by the companies in the practical application of marketing strategies. 
 
Key words: 1 Strategic Management; 2 Marketing communication; 2 Customer loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

Partindo das estratégias de marketing ou 4Ps de marketing, a instituição 

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 estudo faz-se necessário pela importância de mostrar que, para 

promover uma marca ou um produto, é preciso desenvolver estratégias de marketing 

mais precisamente colocar em práticas as variáveis do composto promocional 

(propaganda, merchandising, 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 um a 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 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. 

O resultado 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 na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a 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 com a empresa e os resultados da 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:  

1. Kotler (2006); 

2. Las Casas (2009); 

3. Claudio Torres (2009); 

4. Blessa (2010). 

Já os alunos 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: 

Para propaganda: Utilizou-se de panfletagem, divulgação em escolas, 

divulgação em rádio e pedágio em pontos estratégicos da cidade.  

Para promoção de vendas: utilizou-se de um sorteio de vale ingressos para 

a participação do evento divulgado.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

 Segundo Kotler (1998), marketing é um método processual aberto e 

coordenado pelo qual indivíduos e grupos auferem o que necessitam e desejam por 

meio da criação, da oferta e da livre permuta de produtos e serviços de valor com 

outros.  

Kotler (2006) diz ainda que o gerenciamento de marketing é a arte e a 

ciência de escolher determinados mercados, obtendo, mantendo e aumentando 

clientes por meio da elaboração, da entrega e da comunicação de um valor superior 

para o cliente.  

O autor ainda deixa claro que marketing é o processo usado para determinar 

que os produtos ou serviços possam interessar aos consumidores, assim como a 

estratégia que será utilizada nas vendas, comunicações e no desenvolvimento do 

negócio. Sua finalidade é criar valor e satisfação para o cliente, gerando 

relacionamento lucrativo para ambas as partes. 

Para Churchill (2005), marketing é o processo de elaborar e executar com 

discernimento a concepção e o estabelecimento de preços, promoção e distribuição 

de idéias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais 

e institucionais.  

Contribuindo Las Casas (2009) traduz marketing como a elaboração e 

cumprimento das atividades comerciais responsáveis por orientar o fluxo de bens e 

serviços agregados a valores ao usuário ou consumidor. 

Neste sentido Drucker (1996), afirma que marketing é o processo através do 

qual a economia é agregada e integrada a sociedade para servir e atender as 

demandas relacionadas às necessidades humanas. 

Já Skacel (1992), ensina que marketing é definido como aquilo que fazemos 

para conseguir que mais consumidores usem mais serviços ou comprem mais 

produtos, para que sejam satisfeitas mais necessidades frequentemente. 

Para Claudio Torres (2009) quando se refere a marketing remete-se ao 

sentido mais amplo da palavra, que envolve comunicação, vendas, atendimento, 
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publicidade e propaganda. Em particular, isso inclui também o jornalismo, a 

assessoria de imprensa e relações públicas. Referindo-se ao sentido mais amplo da 

comunicação e de suas aplicações ao mercado, seja ela publicidade, propaganda ou 

comunicação corporativa. 

Por fim Richard Sandhusen (1998) diz que marketing é o processo de 

planejar a concepção, o preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para 

criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais, ou seja, é uma 

serie de estratégias, técnicas e práticas que tem o principal objetivo de agregar valor 

a determinadas marcas. 

 

Composto de Marketing ou Estratégias de marketing 

 

Segundo Kotler e Keller (2006) Composto de Marketing são ferramentas 

utilizadas pelo gerenciamento de marketing para garantir com satisfação as 

necessidades, anseios e desejos dos clientes, bem como prestar auxilio as 

organizações com a finalidade de atingir os seus objetivos estabelecidos. 

Conforme Boone e Kurtz(2009) para incentivar e ajudar a tomada de 

decisões do cliente, a estratégia de marketing pode ser dividida em quatro áreas 

conhecidas como os quatro P’s de marketing que são elas: produto, preço, praça e 

promoção, este conjunto de estratégias forma o composto de marketing, que tem 

como objetivo atender às necessidades e anseios de um mercado específico. 

Para Keegan (2005) mix de marketing é o conjunto de conhecimentos 

essenciais para estimular e alavancar a venda de produtos e serviços, posicionando 

e aproveitando as oportunidades de mercado, com o objetivo de garantir a satisfação 

do cliente obtendo assim retorno para determinada marca, organização ou pessoa. 

Segundo o autor este conhecimento pode ser descrito como produto, preço, praça e 

promoção. 

Neste sentido para Sandhusen (1998) produto está relacionado a qualquer 

coisa, tangível ou intangível, oferecida para a atenção, aquisição, utilização ou 

consumo capaz de satisfazer as necessidades. Podem ser objetos, pessoas, 
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lugares, serviços e ideias. A satisfação que as pessoas obtêm com os produtos pode 

derivar de qualquer aspecto dele, como qualidade, nome da marca, garantia de 

serviço, embalagem, uso adicional ou valor simbólico. 

No conceito de KOTLER e ARMSTRONG (1999) produto é qualquer coisa 

que possa ser oferecida a um mercado para aquisição, atenção, utilização ou 

consumo e que pode satisfazer a um desejou a uma necessidade, sendo importante 

deixar claro que o conceito de produto não está relacionado apenas a objetos 

físicos, e que bens, serviços, pessoas, lugares, organizações, atividades e ideias 

podem ser também classificados como produto. 

Para Pinho (2001) o produto é o elemento que determina as escolhas 

relativas à apresentação física do produto, linha de produto, embalagem, marca e 

serviços garantia, assistência técnica e manutenção. 

Conforme Sandhusen (1998) o preço influi na imagem e na probabilidade de 

compra de um produto, e é o único elemento gerador de receita do composto de 

marketing, e o mais fácil de alterar, geralmente tem como base análises de custos, 

necessidades do cliente, preços de concorrentes, controles governamentais e atos 

políticos. 

Colaborando Pinho (2001) explica que o 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, financiamentos. 

Segundo Sandhusen (1998) programas de promoção são elaborados para 

persuadir e atrair clientes a comprar o produto, inclui a venda pessoal, o anúncio de 

mensagens pagas veiculadas pela mídia, a publicidade que é mensagem não pagas 

veiculadas pela mídia e a promoção de vendas que são atividades de marketing, 

diferentes das já mencionadas, projetadas para estimular a compra do cliente e a 

eficácia do vendedor. 

Já Pinho (2001) apresenta que promoção é todo o esforço de comunicação 

empreendido pela empresa para informar a existência do produto e promover 

vendas, por meio da venda pessoal, publicidade, propaganda, relações públicas, 
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merchandising, marketing direto, embalagem e promoções de venda. 

Do ponto de vista de Sandhusen (1998) ponto de distribuição significa o local 

em que o produto é exposto à disposição do mercado, e abrange duas áreas dos 

canais de distribuição, ou seja, atacadistas ou varejistas que negociam produtos com 

produtores e consumidores, e a distribuição física, ou seja, transporte, 

armazenagem e instalações de controle de estoque projetadas para disponibilizar os 

produtos em momentos e pontos apropriados nos canais de marketing. 

Contribuindo Pinho (2001) explica que a distribuição engloba as decisões 

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

produtos passam até chegar ao consumidor, e à distribuição física do produto ligada 

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

produção até os pontos de venda. 

 

As variáveis ou ferramentas promocionais 

 

Bonne e Kurtz (1998) definem o composto promocional como a combinação 

de diversas variáveis: propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, relações 

públicas e merchandising, sendo utilizadas para garantir e satisfazer as 

necessidades do público-alvo da organização e alcançar os seus devidos objetivos 

organizacionais sendo que enquanto o composto de marketing inclui os elementos, 

produto, promoção, preço e distribuição, o composto promocional é um subitem do 

conjunto do composto de marketing. 

Para Kotler e Armstrong (1999) as variáveis do composto promocional: 

propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, relações públicas e 

merchandising, também podem ser definidas como a combinação específica que a 

empresa utiliza para perseguir objetivos de propaganda e de marketing, sendo que a 

seleção apropriada dos diferentes elementos do composto promocional é tarefa do 

profissional de marketing. 

Seguindo, Boone e Kurtz (1998) definem venda pessoal como a 

apresentação promocional de um vendedor a um comprador, através de uma forma 
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direta de promoção estabelecida entre o comprador e o vendedor, e que pode ser 

conduzida face a face, pelo telefone, através de vídeo conferência ou de redes 

interativas de computador. 

Contribuindo ainda, Boone e Kurtz (1998) explicam que a venda pessoal é 

uma técnica bastante antiga e evoluiu muito com o passar dos anos, transformando-

se em uma atividade de grande importância para as organizações modernas sendo 

empregada geralmente quando os consumidores estão concentrados 

geograficamente, quando os pedidos são volumosos, quando os bens e serviços da 

companhia têm valores elevados e também tecnicamente complexos ou requerem 

manuseio especial, quando estão envolvidas trocas de produtos, quando os canais 

são poucos extensos e quando o número de clientes potenciais é relativamente 

pequeno. 

Fundamentalmente, Sampaio (1997) orienta que a propaganda pode ser 

compreendida como a mistura de vários e deferentes ramos das artes, das ciências 

e das atividades técnicas, combinada de forma a planejar, criar, desenvolver, 

produzir e emitir mensagem de caráter comercial. 

Para Kotler e Armstrong (1999) no contexto mercadológico, a propaganda é 

compreendida como qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoal 

de ideias, produtos ou serviços efetuada por um patrocinador identificado. 

Já Heilman (2002) relata que as promoções que oferecem aos usuários 

vantagens, assim como ganhar prêmios, descontos, amostras grátis, pacotes 

promocionais, etc, são ferramentas de promoção de vendas utilizadas por diversas 

empresas com o objetivo de gerar resultados de vendas rápidas e assim incrementar 

seus lucros e reforçar sua marca perante o público consumidor.  

Do ponto de vista de Kotler e Armstrong (1999) a promoção de vendas 

geralmente é utilizada para influenciar consumidores a experimentar e adquirir um 

produto novo, afastando-os dos produtos dos concorrentes, aumentando assim a 

compra de um produto, mantendo e recompensando clientes leais. 

Para Kotler e Armstrong (1999) as ferramentas fundamentais que fazem 

parte de promoções de vendas designados aos consumidores são:  
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- Amostra grátis: consiste na oferta de uma porção de produtos visando a 

experimentação; 

- Cupons: são comprovantes que proporcionam aos consumidores um desconto na 

compra de um produto específico, em muitos casos, os cupons são disponibilizados 

de acordo com uma compra à partir de um valor específico para que o cliente 

obtenha desconto na próxima aquisição.  

- Sorteio: proporcionam ao consumidor a chance de ganhar alguma coisa, como 

dinheiro, viagem, ou mercadorias, por sorte ou esforço extra. 

De um modo geral Silva (1995), classifica merchandising como o 

planejamento e a operacionalização de atividades que são realizadas em 

estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de varejo e de auto serviço, como 

parte do sistema mercadológico de bens de consumo, tendo assim como objetivo 

expor ou apresentá-los de maneira adequada a instigar impulsos de compra na 

mente dos consumidores, ou usuários, tornando rentáveis todas as operações dos 

canais de marketing. 

Blessa (2010) compartilha que merchandising é qualquer técnica, ação ou 

material promocional usado no ponto de venda que proporcione informação e melhor 

visibilidade dos produtos, marcas ou serviços, com o intuito de motivar e influenciar 

as decisões de compras dos consumidores. Portanto, conclui-se que o 

merchandising tem como objetivo a ambientação para maior conforto e permanência 

dos clientes, comunicação e exposição dos produtos para exibir e proporcionar aos 

produtos, serviços e marcas estratégias para aumentar a percepção do público de 

maneira que acelerem sua rotatividade. 

Para Kunsch (1986) as relações públicas buscam criar e garantir 

relacionamentos confiantes e formas de credibilidade entre uma organização social 

e os públicos com os quais se relaciona o que exige certo tempo, pesquisas e 

diagnósticos, auditoria social com intuito de avaliar o grau de relacionamento da 

organização com os seus públicos. 

Contribuindo Kotler e Armstrong (1999) explica que em marketing, relações 

públicas devem ser entendidas como o elemento do composto promocional que tem 
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por característica o objetivo para criação de um bom relacionamento com os vários 

públicos de uma empresa através da obtenção de publicidade favorável, a 

construção de imagem corporativa positiva em todos os sentidos e o controle ou 

afastamento de rumores, histórias e eventos negativos. 

 

Aplicação prática das variáveis do composto promocional e seus Resultados 

 

Será apresentado as variáveis do composto promocional (propaganda e 

promoção de vendas), praticadas pelos alunos integrantes do grupo, que teve como 

objetivo a divulgação do vestibular de inverno da instituição de ensino e a realização 

de um evento a ser realizado pela mesma (festa junina). Neste sentido apresenta-se 

as imagens pertinentes a pratica das ações adotadas, sendo estas, divulgação com 

folders em escolas, pedágios em pontos estratégicos, divulgação em rádio, sorteio 

de um prêmio e posterior a análise dos resultados obtidos pela instituição. 

As figuras de 01 a 05 referem-se as ações da variável propaganda, que 

foram utilizadas para comunicar o evento (festa junina) e o vestibular de inverno da 

instituição, a forma de comunicação utilizada foram divulgação com folders em 

escolas, pedágios em pontos estratégicos e divulgação em rádio: 

Figura 01: mostra a divulgação do evento (festa junina) na primeira escola 

visitada realizado no dia 12/06/2018. 
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Figura 01: divulgação do evento na primeira escola visitada. 

 

Figura 02 mostra a divulgação do evento (festa junina) na segunda escola 

visitada: 

 

Figura 02: divulgação do evento na primeira escola visitada. 
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Figura 03 mostra a divulgação do evento (festa junina) em pedágio realizado 

em ponto estratégico da cidade realizado no dia 12/06/2018. 

 

Figura 03 mostra a divulgação do evento em pedágio  

 

Figura 04: Mostra a divulgação por meio de panfletagem nas ruas da cidade 

para a divulgação do vestibular de inverno da instituição realizado no dia 12/06/2018. 

 

Figura 04 mostra a divulgação do vestibular de inverno 
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Figura 05: mostra a divulgação por meio da mídia, através de uma emissora 

de rádio de grande audiência na região da referida cidade na data de 06/06/2018 

como comprovado e confirmado em e-mail oficial da emissora, onde foram 

realizadas chamadas divulgando o evento e o vestibular durante todo o respectivo 

dia: 

 

Figura 05: mostra o e-mail da contratação para divulgação por meio de rádio. 

 

Resultados: Após a prática das ações relacionadas a variável propaganda, 

pode-se perceber vários benefícios proporcionados para a instituição, tais como: 

uma maior visibilidade, grande procura para realização do vestibular, já em relação 

ao evento pode-se notar que a quantidade de participantes do respectivo ano obteve 

um aumento significativo em relação ao ano anterior gerando maior publicidade e 

visibilidade da instituição. 

 

As figuras 6,7,8 e 9 referem-se as ações da variável promoção de vendas, 

que foram utilizadas para promover o evento (festa junina) e o vestibular de inverno 

da instituição, a forma de promoção de vendas foi através de sorteio de convites 
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para a participação do evento. 

Figura 06: apresenta o prêmio a ser sorteado e entregue ao contemplado. 

 

Figura 06: Prêmio a ser sorteado 

 

Figura 07: apresenta a urna contendo os cupons com os dados dos 

participantes. 

 

Figura: 07: urna utilizada no sorteio. 
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Figura 08: apresenta o momento em que o participante preenche o cupom 

13/06/2018. 

 

Figura 08: participação das pessoas para concorrer ao prêmio.  

 

Figura 09: apresenta o contemplado recebendo a premiação no dia 

13/06/2018 

 

Figura 09: entrega do prêmio 

Resultado: Após a prática das ações relacionadas a variável promoção de 
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vendas, pode-se perceber vários benefícios proporcionados para a instituição, tais 

como: interação com o público e grande visibilidade da entidade, já em relação ao 

evento houve a divulgação mais atrativa fazendo com que o público fosse atingido e 

recompensado com brindes. 
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CONCLUSÃO  

 

Com relação ao objetivo da pesquisa, vale ressaltar que na execução prática 

das ferramentas ou variáveis do composto promocional (propaganda e promoção de 

venda), os colaboradores encontraram dificuldades com relação a agendamentos e 

horários flexíveis juntamente as entidades de ensino, tendo que reavaliar as 

estratégias buscando uma melhor e mais ampla divulgação para conseguir o 

resultado esperado. 

Em resposta a problemática “quais benefícios da aplicabilidade das referidas 

ações para a empresa?” após a aplicação da ações ou variáveis e análise pode-se 

constatar que houve vários benefícios gerados para entidade, tais como: uma maior 

visibilidade, aumento significativo para a realização do vestibular de inverno. 

Diante disso pode-se concretizar que o emprego das variáveis, segue rente 

com suas teorias que colocadas em prática de maneira correta, agregam 

diretamente para uma melhora significativa com relação a valorização da entidade. 

Pode-se concluir que o uso das variáveis, trazem resultados positivos e são 

de suma importância nos dias atuais, para cada vez mais divulgar a imagem da 

entidade e atrair alunos para a mesma. 
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