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Estratégias de Comunicação de Marketing:  
Interações e pesquisa em uma empresa varejista 

 
RESUMO 

 
O estudo surgiu 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 a empresa 
varejista do ramo de perfumaria da referida cidade de Birigui- SP, 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: Marketing; Composto Promocional; Fidelização de clientes 

 
 

ABSTRACT 
 
The study arose in the Discipline of Strategic Marketing Administration with the students of the 5th 
semester of the Business Administration course, from the year 2018 of Faculty FATEB of Birigui SP, 
that aimed at the accomplishment of interactions and practical collaborations of the students with the 
retail company of the branch of perfumery of said city of Birigui- SP, 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 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 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 works: Marketing; Promotional Compound; 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 

uma marca 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 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 e as dificuldades e benefícios encontrados pelos alunos 

na aplicação prática das estratégias de marketing. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia é 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:  

 Kothler e Keller (2006) 

 Las Casas (2007) 

 Costa e Crescitelli (2003) 

 Kotler (2003) 

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 ou comunicação: utilizou-se a mídia wtsapp para 

compartilhamento e interações com clientes potenciais. 

Para merchandising de comunicação: utilizou-se como ações no ponto de 

venda a exposição e distribuição de panfletos. 

Para promoção de vendas: utilizou-se de sorteio de um produto, gerando o 

preenchimento de cupons e posteriormente colocados em uma urna. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Conceituando Marketing 

 

Segundo Kothler e Keller (2006), o marketing é o envolvimento e a 

satisfação das necessidades humanas, sendo que de uma maneira lucrativa, pode 

suprir tais necessidades. 

Para Kotler (1998) o conceito de marketing consiste em ser mais duradouro 

e perdurável do que a concorrência, integrando o estudo de marketing, e atendendo 

as necessidades e desejos de seu público-alvo, conquistando assim as metas da 

organização, fundamenta-se nesses quatro pilares: 

1- Mercado-alvo: o público que a empresa pretender atingir; 

2-  Necessidades dos consumidores: conhecer as necessidades do públi-

co-alvo escolhido;  

3-  Marketing integrado: o consumidor como foco principal da empresa;  

4-  Rentabilidade: feedback do investimento. 

 Sendo assim, marketing é um segmento de mercado gerado pelas 

oportunidades de tendências sazonais onde ocorre a troca, promovido por 

processos sociais (comportamentais e psicológicas), por meio de técnicas e 

métodos, sendo “o processo pelo qual a economia é integrada à sociedade para 

servir às necessidades humanas” (DRUCKER, 1973, p. 223). 

Para Peter e Churchill (2000) o marketing é o processo de planejar e 

executar o composto promocional, que atenda as metas individuais e 

organizacionais, sendo assim o marketing é muito importante na venda de um 

produto e serviços de uma organização. 

Contribuindo Las Casas (2007, p.15) relata que:  

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades 
concernentes às relações de troca, orientadas para a satisfação dos 
desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 
determinados objetivos da organização ou indivíduo e considerando 
sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações 
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causam no bem-estar da sociedade.  

 

Marketing tem função nos negócios, e está diretamente ligado nas relações 

com os clientes, tendo como objetivo, atrair mais clientes, valores agregados 

superiores aos concorrentes, cultivar e manter seus clientes atuais. Armstrong e 

Kotler (2007, p.4) menciona que de um modo geral, “o marketing é um processo 

administrativo e social pelo qual os indivíduos e organizações obtêm o que 

necessitam e desejam por meio da criação e troca de valor com os outros”. 

O autor ainda afirma que o marketing é processo, pelo qual as empresas 

adquirem valor, criam afinidade com os clientes e os fidelizam, afinal um cliente bem 

satisfeito constrói um relacionamento duradouro e de longo tempo com a empresa. 

Contribuindo Rocha e Christenasen (1999, p.15) cita que:  

Marketing é uma função gerencial, que busca ajustar a oferta da 
organização a demandas específicas do mercado, utilizando como 
ferramental um conjunto de princípios e técnicas. Pode ser visto, 
também, como um processo social, pelo qual são reguladas a oferta 
e a demandas de bens e serviços para atender às necessidades 
sociais. É, ainda, uma orientação da administração, uma filosofia, 
uma visão. 

 

Marketing e suas Estratégias 

 

O composto mercadológico ou composto de marketing, conhecido também 

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

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

mercado-alvo." 

  Mc Carthy (1978) defende que a estratégia de marketing especifica o 

mercado-alvo e seu relacionado marketing mix. Para o autor, o consumidor é o foco 

principal do marketing.  O consumidor deve ser o alvo de todos os esforços de 

marketing e por isso ele é visto como um fator muito importante, representando os 

consumidores específicos que integram o mercado alvo.    

Para Borden (1965), a lista dos elementos do marketing mix poderia ser 

grande ou pequena, dependendo de como fosse usada uma classificação ou 
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subclassificação dos procedimentos e políticas mercadológicos com os quais a 

administração de marketing se envolvesse.  

Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20) enfatizam que o composto de marketing “é 

uma combinação de ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os 

clientes e alcançar os objetivos da organização”, tais como produto, preço, praça e 

promoção. 

Contribuindo Kotler e Armstrong (1993, p. 29) o (composto de marketing é: 

“o grupo de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a 

resposta que deseja no mercado-alvo [...] consiste em ações que a empresa pode 

fazer para direcionar a demanda para seu produto”. Estas variáveis são divididas em 

quatro diferentes grupos: Produto, Preço, Promoção e Praça e compõem os 4Ps do 

marketing.  

Corrobora também Berkowitz et al. (2002), que afirma, que, ao selecionar o 

consumidor-alvo, a empresa precisa seguir algumas etapas para satisfazer suas 

necessidades, para isso usa a combinação das quatro ferramentas, freqüentemente 

chamada de 4 P’s. O primeiro “P” relaciona-se ao Produto, que pode ser um serviço 

ou idéia para satisfazer as necessidades dos consumidores. O segundo “P”, a 

variável Preço, a qual é o que é trocado pelo produto. Já o terceiro “P” relaciona-se a 

Promoção que é uma forma de comunicação entre vendedor e o comprador. Por fim, 

o último “P” é a Praça, que se traduz em uma forma de colocar o produto na mão 

dos consumidores através do público-alvo. 

Neste sentido, Cobra (1992, p. 43) ressalta que,   

Para satisfazer às necessidades dos consumidores, é preciso que os 
produtos ou serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que 
as características atendam aos gostos dos consumidores, com boas 
ações de modelos e estilos, com nome atraente de marca, 
acondicionados em embalagens sedutoras, em variados tamanhos 
de produtos, com serviços e quantias aos usuários que proporcionem 
adequados retornos financeiros à organização. 

 

As decisões da fabricação do produto abrangem diversos assuntos, como o 

desenvolvimento, a composição da marca, embalagem, rotulação e o gerenciamento 

estratégico ao logo do seu ciclo de vida (Czinkota et al, 2001).  
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As decisões de preço, devem segundo Czinkota et al (2001, p. 31), “apoiar a 

estratégia de marketing de um produto; realizar as metas financeiras da 

organização; e ajustar-se às realidades do ambiente do mercado” 

Kotler (2000, p. 38), pontua que: “os 4Ps representam a visão que a 

empresa vendedora tem das ferramentas de marketing disponíveis para influenciar 

compradores”. Nesse sentido, a seguir, apresenta-se os 4 Ps, resumidamente. 

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. Podem estar 

relacionados à novidade do produto, sua complexidade, sua qualidade percebida, a 

aparência física do produto, embalagem, rótulo, conforto oferecido, etc. 

 Para Costa (1987) produto 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. 

Cobra (1992, p. 43) afirma que é preciso que o preço, 

Divulgado pelas listas de preços a clientes e a consumidores, seja 
justo e proporcione descontos estimulantes à compra dos produtos 
ou serviços ofertados, com subsídios adequados e períodos (prazos) 
de pagamento e termos de créditos efetivamente atrativos.   

 

Pinho (2001, p. 35) afirma 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, financiamento”. O preço é uma das variáveis mais comparáveis pelo 

consumidor, influenciando significativamente na decisão de compra do consumidor. 

As empresas sabem da importância da elaboração dessa variável, principalmente no 

que se refere ao poder aquisitivo de seu público-alvo e a sua disposição para pagar 

por determinado produto. 

Corrobora também Kotler e Armstrong, (1993, p. 216), cujas decisões de 
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preços de uma empresa são afetadas por muitos fatores internos e externos. “Os 

fatores internos incluem os objetivos de marketing da empresa, sua estratégia de 

mix de marketing, custos e organização. Os fatores externos incluem a natureza do 

mercado, a demanda, a concorrência e outros fatores ambientais”. 

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.  

Assim, para Kotler (2003), a promoção será a comunicação com o 

consumidor, ou seja, todo o esforço que motivá-lo ou encorajá-lo a comprar. A 

promoção deve agregar um diferencial para experiência de compra (físico ou 

emocional) para que o consumidor tenha uma percepção positiva e possa também 

contribuir para a imagem da empresa ou produto.   

Crocco et al. (2006) afirmam que a promoção, como esforço de 

comunicação, pode ser realizada através da combinação de diferentes métodos ou 

meios, considerando aspectos, como imagem e posicionamento pretendidos, 

produto e mercado-alvo. 

Com relação à praça, as utilidades de tempo e lugar se referem ao 

fornecimento do produto, onde e quando os consumidores desejam adquiri-los 

(Kotler 1998). 

A Praça ou Ponto de Venda diz respeito aos canais de distribuição 

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

(MUNHOZ, 2005).  

Segundo Pinho (2001), esta variável, praça ou canal de distribuição 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. Nesse sentido, é necessário que o 
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produto esteja disponível nos locais onde o seu público alvo normalmente freqüenta, 

ou pretende encontrá-lo. É importante se ater aos conceitos de distribuição: atacado, 

varejo, transporte e armazenamento. 

Ainda quanto à praça ou distribuição, é uma estratégia que facilita a 

transparência da propriedade do produto de quem produz para o consumidor 

através dos canais de marketing. Canais de marketing, por sua vez, “são as redes 

de organizações que movimentam um produto desde o produto até o seu mercado 

pretendido”. (CZINKOTA et al, 2001, p. 33). 

A partir da análise do comportamento do consumidor, a empresa poderá 

trabalhar com o composto de marketing, assim, se adaptar ao mercado, ao 

desenvolver produtos que atendam as diferentes necessidades dos seus clientes. 

(GADE, 1998) 

 

O Composto Promocional e suas Variáveis 

 

O composto promocional é uma estratégia utilizada pela empresa para que 

seus clientes lembrem-se de seu produto ou serviço, através da promoção ou da 

comunicação. No entender de Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), o elemento 

promoção ou comunicação “refere-se a como os profissionais de marketing 

informam, convencem e lembram os clientes sobre produtos e serviços”. 

Para Rocha (1999, p.149): 

 

O composto promocional é, portanto, o conjunto dos instrumentos de 
marketing voltados para informar o cliente atual ou potencial sobre 
ofertas da empresa, motivá-lo a considerar essas como alternativas 
de compra e persuadi-lo a adquirir os produtos ou serviços da 
empresa como melhor alternativa para a realização de seus desejos 
ou o atendimento de suas necessidades. 

 

Segundo Las Casas (2006) a promoção 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 é o cliente. Quão mais 
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clara e precisa for essa mensagem, maior facilidade a comunicação terá em não 

conter ruídos, ou seja, distorções. 

Para Peter (2000, p.446) a comunicação de marketing tem a função de 

“fornecer informações para o consumidor sobre o que é o produto, como ele agrega 

valor e onde ele deve ser encontrado, constituindo a sua meta”. Em suma, a 

promoção deve ser clara de maneira que esclareça as dúvidas dos consumidores 

referentes ao produto ou serviço. No entanto, a promoção é utilizada como uma 

ferramenta competitiva de venda.  

Kotler e Keller (2006, p.532) citam em sua obra que a comunicação de 

marketing “é o meio pelo qual as empresas buscam informar e lembrar os 

consumidores, de forma direta ou indireta sobre os produtos e marcas que 

comercializam”. Desta forma, pode-se entender que de certa forma a comunicação é 

a voz da empresa.  

Já McCarthy e Perreault (1997), ao tratar de composto promocional, afirmam 

que as pessoas entendem que o processo de comunicação completo significa uma 

fonte tentando atingir o receptor com uma mensagem. Sendo assim, o objetivo do 

composto promocional é promover essa comunicação clara entre emissor e receptor 

cujo foco é vender uma ideia ou produto/serviço. E como recurso estratégico envolve 

a propaganda, a promoção de vendas, o marketing pessoal e/ou venda pessoais, as 

relações públicas, o merchandising, o marketing direto, assim esses recursos podem 

contribuir para que o produto, serviço ou ideia seja visível para o cliente. 

 Nesse contexto as principais variáveis ou ferramentas do composto 

promocional são: propaganda, merchandising, promoção de vendas, relações 

públicas e marketing direto. 

Fundamentalmente, a variável propaganda pode ser definida como "a 

mistura de diversos ramos das artes, das ciências e das atividades técnicas, 

combinada de forma a planejar, criar, desenvolver, produzir e emitir mensagem de 

caráter comercial" (SAMPAIO, 1997, p. 13). No contexto mercadológico, no entanto, 

é compreendida como "qualquer forma paga de apresentação e promoção não 

pessoal de ideias, produtos ou serviços efetuada por um patrocinador identificado” 
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(KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 303). 

Para Las Casas (2006):  

Propaganda é uma forma paga, não pessoal, em que há um 
patrocinador identificado. A propaganda pode ser usada para 
informar ou persuadir determinada audiência. São utilizadas 
geralmente mídias de massa, como jornais, televisão, revistas e 
outdoors. É a que recebe a maior verba orçamentária entre todas as 
mídias e pode atingir vários receptores ao mesmo tempo, em nível 
regional e nacional. (LAS CASAS, 2006) 

 

Corrobora Sampaio (1997) a propaganda de um produto é a forma mais 

conhecida de promoção e apresenta objetivos promocionais bem definidos e 

explícitos. Pode ser direta, como é o caso de um anúncio sobre a liquidação de uma 

loja, ou indireta, como no caso em que se anunciam as virtudes - ou simplesmente o 

nome de determinada marca de produto ou serviço. O autor ainda relata que 

consiste em elemento vital para que as empresas conquistem mais consumidoras e 

expandam suas atividades e para que os consumidores estejam mais bem 

informados e possam escolher adequadamente o que consumir.  

Para o autor Ferracciu (2007, p.44): 

O “Merchandising” compreende o conjunto de operações táticas efetuadas 
no ponto de venda para colocar no mercado o produto ou serviço certo, no 
lugar certo, na quantidade certa, no preço certo, no tempo certo, com 
impacto visual adequado ao consumidor e na exposição correta.  

 

Quanto a variável merchandising, para Costa e Crescitelli (2003), o fator 

principal do sucesso do merchandising é a compra por impulso, isto é, a decisão da 

compra e da marca no ponto-de-venda. 

De modo geral, merchandising que pode ser classificado como: 

 O planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam 
em estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de varejo e de 
auto-serviço, como parte do complexo mercadológico de bens de 
consumo, tendo como objetivo expô-los ou apresentá-los de maneira 
adequada a criar impulsos de compra na mente dos consumidores, 
ou usuários, tornando mais rentáveis todas as operações dos canais 
de marketing. (SILVA, 1995, p.17). 
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O objetivo da promoção de vendas é promover vendas através ações que 

ofereçam ao consumidor algum tipo de vantagem.    

A promoção de vendas é uma estratégia de marketing e comunicação: um 
conjunto de técnicas de incentivo, impactante, que age em curto prazo, 
objetivando estimular, os diversos públicos, à compra e venda mais rápida e 
/ou de maior volume, de produtos e serviços. (COSTA E CRESCITELLI, 
2003, p.69)  

 

 Para cada produto ou para cada público consumidor existe uma técnica de 

promoção de vendas que melhor se encaixe e para entender a diversidade que este 

assunto envolve veja o que João de Simoni (1997, p.22) destaca que promoção de 

vendas tendo como principais ferramentas: 

 
Concursos, vale-brindes, premiações, ofertas, descontos, liquidações, 
remarcações, cuponagens, vendas condicionadas, presentes, prêmios, 
trocas, coleções, materiais de apoio a vendas, treinamentos, atrativos, 
animações, amostragens, degustações, demonstrações, peças de PDV, 
convenções, seminários, simpósios, workshops/fóruns, congressos/painéis, 
copas/jogos, patrocínios, festivais/ gincanas, desfiles, ações cooperativas, 
eventos, acontecimentos, jubileus, feiras, exposições, incentivos, 
restituições, bonificações, brindes, competições, sorteios entre outros. 

 

Quanto a variável relações públicas, as relações das empresas com seu 

ambiente não se restringem apenas aos seus consumidores, fornecedores e 

revendedores. Segundo Kotler (2000, p. 624), existe o chamado público- chave que 

de certa forma, envolve- se com as organizações. “Um público é qualquer grupo que 

tenha um interesse real ou potencial ou que possa ter impacto na capacidade de 

uma empresa para atingir seus objetivos”.  

O autor ainda relata que relações públicas têm como objetivo interagir com 

este público. Suas funções podem ser resumidas da seguinte forma: 

 Relações com a empresa;  

 Publicidade do produto; 

 Negociação com legisladores e autoridades e; 

 Aconselhamento à problemas públicos.  

LAS CASAS (1997) coloca a importância da utilização das relações públicas 
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internamente, citando o trabalho junto aos funcionários e acionistas. Um funcionário 

ou acionista satisfeito com a empresa torna- se um forte propagandista que ajudará 

a preservar a imagem da empresa. 

KEEGAN (1999) ressalta a importância das relações públicas em nível 

global, e têm como objetivo envolver todos os participantes, tanto internos quanto 

externos, na manutenção da imagem da organização. Apesar dos avanços 

tecnológicos, à habilidade interpessoal dos profissionais que desenvolvem este 

trabalho é primordial devido à necessidade de conhecer seu público. 

Segundo Kotler (2000) o objetivo principal do marketing direto é obter uma 

resposta imediata do público- alvo, através de ações que estabelecem um contato 

direto com o consumidor que deseja atingir. Catálogos, mala direta, telemarketing, 

venda eletrônica, venda pela televisão e e-mail são algumas das ações que 

compõem o marketing direto. Com o aumento dos custos de mídia tradicional 

(principalmente televisão), as empresas vêm utilizando estes métodos alternativos 

para atingir seus públicos- alvo com custos mais razoáveis. 

Kotler (2000) cita quatro características comuns às diversas formas de 

utilização do marketing direto: 

Privado-a mensagem normalmente é dirigida a uma pessoa específica. 
Personalizado- a mensagem pode ser preparada para atrair a pessoa a 
quem é endereçada. Atualizado- a mensagem pode ser preparada 
rapidamente. Interativo- a mensagem pode ser alterada, dependendo da 
resposta da pessoa. (KOTLER, 2000, p. 585).  

Corrobora também Cavacchini (1998) marketing direto é uma estratégia de 

ativação de marketing que utiliza um ou mais veículos de comunicação para efetuar 

transações mensuráveis com o mercado- alvo. Atua como um canal de distribuição e 

vendas, interagindo com o consumidor através da resposta direta. 

 

Aplicação Prática das Variáveis do Composto Promocional e Resultados  

 

A seguir será explicitado as ações ou variáveis do composto promocional 

colocadas na prática pelos alunos, sendo elas propaganda realizada no whatsapp, 

promoção de vendas e merchandising (merchandising de comunicação), que 
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ocorreu em uma empresa varejista de perfumaria, localizada na cidade de Birigui- 

SP. Teve como objetivo a divulgação de um novo produto lançado, ofertas e 

promoção de vendas praticada pela empresa e assim obter os resultados para 

posterior análise.  

Figura 01: Mostra a variável propaganda ou comunicação do composto 

promocional na rede WhatsApp realizada nos dias 16 e 17 de Maio/2018 para estar 

divulgando a empresa varejista e a promoção de vendas realizada pela empresa, 

sendo esta o sorteio de um kit.    

A figura 01 mostra a divulgação na rede Whatsapp para comunicar os 

clientes a promoção de vendas e gerar uma rede de compartilhamento, para atingir 

um maior público- alvo. 

 

Figura 1: Divulgação da promoção de vendas realizada pelos alunos no WhatsApp. 

 

A divulgação ou comunicação na rede WhatsApp trouxe vários benefícios 

para a empresa, por ser uma ferramenta sem custo e de fácil acesso, a empresa não 

precisou de muito investimentos financeiros para divulgação, outro benefício foi o 

número de respostas que obtivemos como retorno dessa divulgação, todos os 

clientes que estão cadastrados em nosso contato (mais ou menos 200 clientes), nos 

responderam, o que gerou interesse pela promoção em destaque. 
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Figura 02, 03 e 04: Mostram a variável do composto promocional, promoção 

de vendas realizada na empresa entre os dias 18 e 19 de maio, mostrando a 

participação dos clientes tendo como forma de participação o preenchimento de 

cupons e posteriormente colocados em uma urna, mostra também o produto que foi 

sorteado e o sorteio com a ganhadora. 

A figura 02 mostra o produto que foi sorteado pela empresa. 

 

 

Figura 02: Água de colônia e lápis de olho, kit sorteado pela empresa de perfumaria. 
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Figura 03 mostra a participação dos clientes e a coleta de cupons 

depositados na urna para o sorteio.  

Figura 03: participação dos clientes no sorteio do kit da loja. 

A figura 04 mostra o sorteio com os cupons que foram depositados na urna, 

e a cliente ganhadora do kit de perfumaria.  
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 Figura 04: cupons recolhidos, sorteio e a cliente ganhadora do kit. 
 
 
 

O resultado desse sorteio foi muito gratificante, pois a ganhadora ficou muito 

feliz, com o kit. Também trouxe benefícios para empresa, pois cada cupom 

preenchido foi cadastrado nos contatos o que gerou cerca de 50 novos clientes, 

assim aumentando a rede de comunicação da loja.   

A figura 05: Mostra a variável do composto promocional, merchandising de 

comunicação, realizado no dia 19 de maio de 2018. Onde foi feito a panfletagem da 

promoção dentro do ponto de venda, que divulgou o novo produto e o sorteio do 

mesmo, como kit.  
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                                 Figura 05: panfletagem e divulgação do produto. 

O Merchandising desenvolvido foi o de comunicação, informando os clientes 

das promoções, do lançamento do produto, onde gerou a curiosidade em conhecer a 

fragrância do produto lançado, assim obtendo vendas do mesmo.  
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CONCLUSÃO 

 

A pesquisa deixou claro que as variáveis do composto promocional, quando 

bem aplicadas são de extrema eficácia, principalmente quando utilizamos as 

variáveis do composto promocional, essas variáveis ou ferramentas juntamente com 

a mídia social (WhatsApp), traz respostas rápidas, tanto para obter informações 

sobre clientes, quanto ao interesse deles pelas promoções divulgadas. 

Com a prática das ações ou variáveis do composto promocional, foi possível 

confirmar a hipótese ou responder à problemática sendo esta: Quais benefícios da 

aplicabilidade das referidas ações para a empresa?  

Mostrando que trouxe vários benefícios para a empresa, sendo que a 

propaganda ou comunicação praticada na rede social whatsApp, proporcionou uma 

comunicação mais rápida com o cliente, respostas imediatas às promoções, e não 

custou nada, visto que esta rede social é gratuita. 

Outro benefício para a empresa foi com a prática da variável promoção de 

vendas, sendo que com o preenchimento dos cupons, os mesmos foram utilizados 

para gerar novos cadastros (50 novos clientes), assim aumentando a rede de 

comunicação da loja. 

Já o merchandising trouxe como benefícios, além de apresentar as 

promoções, também o lançamento do produto que foi sorteado, despertando a 

curiosidades dos clientes em conhecer a fragrância, assim conhecendo a loja.  

 Vale ressaltar também que os clientes atendidos, em sua maioria não eram 

clientes da loja, pois os mesmos não tinham cadastros no banco de dados de 

clientes fidelizados, e que muitos estavam ali pelo compartilhamento através da 

mídia social (indicações de amigos), isso gerou um aumento nas vendas e novos 

contatos para fidelização dos mesmos. 

Acredita-se que a elaboração deste projeto tenha contribuído de forma 

positiva para o crescimento da empresa, e que a mesma possa continuar com a 

divulgação pela mídia social, afinal tudo gira entorno da comunicação, e para os 

alunos envolvidos, desenvolver este projeto gerou um crescimento tanto pessoal, 
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quanto profissional ao longo de sua realização.  
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