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Estratégias de Marketing:  
A importância da aplicabilidade das variáveis do composto promocional e seus benefícios 

 
RESUMO 

 
O presente 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, tendo como objetivo realizar interações e colaborações práticas entre alunos e empresas 
varejistas da referida cidade. A execução consiste em aplicar as estratégias de marketing e 
posteriormente realizar uma análise para a comprovação quanto aos resultados obtidos pelas 
empresas. A pesquisa é qualitativa do tipo intervenção-ação, onde o pesquisador é atuante no projeto 
e nos espaços formativos, tanto em sala de aula, quanto na prática das ações na empresa. O 
desenvolvimento do projeto foi realizado pelo professor da disciplina, sendo um trabalho a ser 
elaborado, com os alunos, em uma empresa varejista do ramo de vestuário para interação e 
colaboração, com o intuito de desenvolverem atividades envolvendo o uso das variáveis do composto 
promocional. As atividades possuem 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”. O projeto se concluiu 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. 

 
 

Marketing strategies: 
The importance of the applicability of the variables of the promotional compound and its benefits 

 
ABSTRACT 

 
The present study emerged in the discipline of Marketing Strategic Administration with the students of 
the 5th semester of business administration, from the year 2018 of College FATEB of Birigui, SP, 
aiming to perform interactions and collaborations practice between students and companies referred 
to city retailers. The implementation consists of applying marketing strategies and subsequently 
perform an analysis for verifying the results obtained by the companies. The research is qualitative 
intervention-action type, where the researcher is active in project and training spaces, both in the 
classroom and in practice of the shares in the company. The development of the project was carried 
out by professor of discipline, being a work to be drawn up, with the students, in a retail enterprise in 
the business of apparel for interaction and collaboration, with the aim of developing activities involving 
the use of promotional compound variables. The activities have imprint interd. 
 
Key words: Marketing; Promotional Compound; Customer loyalty. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para atingir seus objetivos na oferta e na troca tanto de produtos e serviços, 

de forma adequada, para conquistar e fidelizar clientes, a organização utliza-se de 

um conjunto de ferramentas compostas pelas estratégias de marketing ou 4ps. 

A importância desta pesquisa justifica-se, quando se pretende 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 dessas variáveis é fundamental para a empresa obter resultados positivos, 

levando-se em conta, também, sua eficiência quando utilizada como ferramenta de 

comunicação com o público alvo, para 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”.  

O desafio dos grupos foi 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 utilizada no estudo 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 

obtidos, deram-se pelas análises das interações com a empresa e da aplicação das 

variáveis do composto promocional.  

O auge 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:  

   ALEXANDRE LUZZI LAS CASAS (2011); 

 MARCOS COBRA (1997); 

   PHILIP KOTLER (2009); 

   CYNTHIA DONEDA (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: foram criados pôsteres informando sobre a promo-

ção que seria realizada antecedendo o dia das mães, os mesmos fo-

ram divulgados pelos alunos nas páginas virtuais da empresa, servin-

do como meio de comunicação entre a empresa e seus clientes.  

 Para merchandising: foram adotados procedimentos como, modificação 

do layout da loja evidenciando os produtos ofertados, decoração do 

ambiente e artes de promoção nas vitrines. 
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 Para promoção de vendas: foi realizada juntamente com o proprietário, 

uma promoção com descontos em vários produtos, além de oferecer 

aos clientes a oportunidade de participar de um sorteio de um item se-

lecionado pela empresa. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

Marketing 

 

Para Cobra (1997) marketing é o resultado final, ou seja, o cliente é o 

avaliador. O marketing compreende um cenário onde as ilustres necessidades do 

consumidor definem a qual natureza a organização irá oferecer ao seu cliente. 

Ainda segundo (Cobra 1997, p. 27), marketing é “o processo de 

planejamento e execução desde a concepção, preço, promoção e distribuição de 

ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de pessoas e de 

organizações”.  

Marketing se caracteriza como o processo contínuo de identificação e 

criação de novos valores com clientes individuais e também com o compartilhamento 

de seus benefícios durante uma vida inteira de parceria. (GORDON 1999). 

Segundo Las Casas (2006), as organizações aderem ao conceito de 

marketing com o escopo de conquistar os seus consumidores e granjear seus 

objetivos e metas de vendas. 

Baseado nos conceitos acima, tomando como base os conceitos definidos 

por Kotler (1981, p. 07) pode-se definir marketing como: 

Dentre todas as inúmeras definições existentes para marketing, 
pode-se estabelecer uma distinção entre definições sociais e 
gerenciais. Uma definição social que serve a nosso respeito é: 
Marketing é um processo social por meio do qual as pessoas e grupo 
de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a 
criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor 
com outros. 
Pode se presumir que sempre haverá necessidade de algum esforço 
de vendas, mas o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A 
meta é conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou 
serviço se adapte a ele e se venda por si só. O ideal é que o 
marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir daí basta 
tornar o produto ou serviço disponível.  

  

De acordo com Cobra (1997), é notória a imposição em se obter 

conhecimento das necessidades e dos desejos do consumidor, pois este é o ponto 
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supremo para um satisfatório desempenho do trabalho de marketing de toda e 

qualquer organização.  

Conforme expõe Cobra (1997, p. 23): 

Os desejos são carências por satisfações específicas que atendam às 
necessidades, enquanto a demanda é a procura por produtos ou serviços 
específicos que satisfaçam os desejos, apoiados pela possibilidade de 
aquisição. Desse modo, os profissionais de marketing procuram á todo 
momento verificar as vontades humanas, estimulando desejos com apelos 
fortes e influenciadores para fazer com que haja procura para aquilo que foi 
desenvolvido pela empresa.  

 

Ainda de acordo com o autor, o departamento de marketing em uma 

organização busca localizar, atrair e manter o cliente. Pois devido à extrema 

concorrência e com a abundância de variedades que se encontram em oferta no 

mercado, um cliente satisfeito não é considerado um cliente fiel, apurado que este, 

ainda se encontra sensível às ofertas dos concorrentes.  

E nesta mesma esteira: 

Devido à globalização e o aumento da concorrência, o consumidor acaba 
tendo a sua disposição uma variedade enorme de tudo. Com isso a 
fidelidade à marca está agonizando, já que os consumidores estão 
dispostos a experimentar novas marcas. (MCKENNA, 1996, p. 122) 

 

Kotler (2009) relata que a fidelização do cliente deve fazer parte não apenas 

da cultura, mas também da missão da empresa. Ainda de acordo, o marketing é o 

elo que irá através de suas ferramentas, encantar, cativar e conquistar seus clientes 

de forma a atrair também os clientes da concorrência. 

Perfaz-se nas sábias palavras de Cobra (1997), que marketing é uma 

ferramenta substancial e primordial para as organizações. Ainda segundo o autor, 

trata-se da gestão e formação de estratégias para inserir um determinado produto no 

mercado, com o desígnio de atender e satisfazer as necessidades do seu público 

alvo, isto é, seus clientes, bem como vencer o mercado e seus concorrentes. 

 

Estratégias de Marketing e sua importância 

 

Nesse cenário de crise, as empresas vêm buscando obter melhores 
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resultados através de vantagens competitivas. De acordo com Kotler e Keller (2012, 

p.38) “A vantagem competitiva deriva da capacidade que uma empresa tem de 

incorporar suas competências centrais e suas capacidades distintivas a ‘sistemas de 

atividades’ estreitamente interligados”.  

Ainda segundo os autores, as empresas precisam se concentrar na criação 

de vantagens para os clientes, buscando atingir sua alta satisfação e 

consequentemente aumentando a rentabilidade da empresa com o aumento das 

vendas. 

Para Kotler, Hayes e Bloom (2002), a estratégia de marketing baseia-se na 

escolha do mercado-alvo e da posição competitiva, assim como na implantação de 

um mix de marketing eficaz, que possibilite atingir e atender os clientes escolhidos. 

Assim o composto ou mix de marketing se mostra como uma ferramenta de 

grande relevância. MCCarthy (1996), classifica essas ferramentas como os 4Ps, do 

Marketing (produto, preço, praça e promoção).  

De acordo com Las Casas (2011), produto se define como objeto principal 

de comercialização. Sendo ele desenvolvido para saciar o desejo e a necessidade 

de grupos determinados de consumidores.  

Preço é o elemento gerador de receita sobre a comercialização de algum 

produto ou serviço (LAS CASAS, 2011). Ainda segundo o autor, o preço é o único 

composto de marketing capaz de gerar receita: os demais são custos. Podendo 

também ser facilmente ajustado. 

Através da praça que os produtos chegam ao mercado, assim sendo, é de 

extrema importância escolher bem o ponto de distribuição, disponibilizando aos 

clientes acesso fácil aos produtos e serviços, buscando também estar próximo aos 

fornecedores. Essa distribuição caracteriza-se pelo fato dos fornecedores terem que 

estar presentes no mercado que desejam atuar. (LAS CASAS, 2011). 

Promoção é a capacidade de impulsionar o cliente a adquirir algum produto 

ou serviço imediatamente para satisfazer sua necessidade ou desejo, utilizando 

recompensas. Segundo Kotler e Kotler (2015), a promoção diz respeito a incentivos 

e benefícios para induzir os clientes a comprar agora e não deixar para depois. 

Desse modo, a necessidade de utilizar as ferramentas de marketing se faz 
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necessário em qualquer plano de marketing, para se ofertar avanços ao alcance dos 

objetivos. “O plano estratégico de marketing define então os objetivos gerais e como 

alcançá-los.” (Lima. M. 2003 p. 20). 

 

O composto promocional 

 

Para Parente (2010), o composto promocional abrange todos os fatores 

controláveis que o varejista propicia para adquirir os paradigmas dos consumidores, 

de forma que suas decisões estejam sempre voltadas ao público-alvo da empresa.   

Alicerçado nos conceitos de Boone e Kurtz (1998, p. 396) descritos acima, 

pode-se definir o composto promocional como: 

O composto promocional envolve a combinação de numerosas variáveis 
para satisfazer as necessidades do mercado-alvo da empresa e alcançar os 
objetivos organizacionais. 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.  

 

Salienta Rocha (1999), que o composto promocional é um agregado de 

dispositivos que tem a função de informar os clientes acerca das ofertas da 

empresa. Para o autor, é uma forma de instiga-los a cogitar como alternativa de 

compra e de forma estratégica impulsiona-los a obter os produtos ou serviços da 

empresa, sendo esses, os únicos capazes de satisfazer suas necessidades e 

desejos. 

Segundo Kotler e Armstrong (1999), a apuração dos elementos ou variáveis 

que compõem o composto promocional de marketing de cada empresa, deve ser 

realizada pelo profissional de marketing. Ainda segundo os autores, este composto 

conecta seus elementos de forma a alavancar as vendas e alcançar os objetivos 

traçados pela empresa. 

Os autores ainda relatam que para obter um composto promocional eficaz 

na organização, é necessário que o profissional de marketing domine cada um dos 

seus elementos integrantes, são eles: propaganda, venda pessoal, promoção de 

vendas, relações públicas e merchandising. 
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Nesse sentido, a propaganda pode ser definida como: “qualquer forma paga 

de apresentação e promoção não pessoal de ideias, produtos ou serviços efetuada 

por um patrocinador identificado” (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 303). 

Boone e Kurtz(1998, p. 398), narra que venda pessoal é definida como: 

Apresentação promocional de um vendedor a um comprador, conduzida 
numa forma corpo a corpo. É uma forma direta de promoção estabelecida 
entre o comprador e o vendedor, e que pode ser conduzida face a face, pelo 
telefone, através de vídeo de conferência ou de redes interativas de 
computador. 

 

Para Las Casas (1991, p. 133), promoção de vendas “abrange as atividades 

que suplementam vendas pessoais e propaganda, coordenando-as e ajudando a 

torna-las mais eficazes”. 

Já Kotler e Armstrong (1999, p. 311), rotulam promoção de vendas como 

“ferramentas de incentivo de curto prazo que visam estimular a compra ou venda de 

um produto ou serviço”. 

Podemos definir relações públicas como: 

Elemento do composto promocional que tem por objetivo a criação de um 
bom relacionamento com os vários públicos de uma empresa através da 
obtenção de publicidade favorável, a construção de uma boa ‘imagem 
corporativa’ e o controle ou afastamento de rumores, histórias e eventos 
desfavoráveis. (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 317). 

 

Relata Boone e Kurtz (1998, p. 434), que relações públicas “é a estimulação 

não pessoal da demanda por um bem, serviço, lugar, ideia, pessoa ou organização, 

através de notícias significativas a seu respeito em um vínculo impresso ou 

eletrônico, sem ter que pagar pelo tempo ou espaço empregado”.  

Merchandising pode ser classificado como “o conjunto de operações táticas 

efetuadas no ponto de venda, para colocar no mercado o produto certo, na 

quantidade, preço e tempo certo, com impacto visual adequado e na exposição 

correta” (COBRA, 1992, p. 660). 

A cadeia de merchandising é bem ampla, e tal elemento do composto 

promocional pode ser definido como aquele que: 

Comporta um aprofundamento verticalizado em diversas áreas do 
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marketing, desde os estudos do layout da loja varejista até os meandros 
mais intrincados da comunicação visual, comportando, no seu bojo, 
problemas que afetam até mesmo a área de relações públicas como, para 
exemplificar, o aspecto cognitivo da imagem corporativa. (PINHO, 1991, p. 
47). 

 

Portanto, entende-se que o composto promocional trata-se de um processo 

para preparar a empresa para que ela esteja apta a aproveitar as melhores 

oportunidades que surgirem. (KOTLER E ARMSTRONG,1999). 

 

Aplicação prática das variáveis do composto promocional e resultados 

 

Neste tópico será apresentado o modo como as variáveis do composto 

promocional (propaganda, merchandising e promoção de vendas) foram postas em 

prática pelos integrantes do grupo, tendo como objetivo promover a divulgação de 

uma promoção para o dia das mães. Para tanto serão divulgadas as imagens 

pertinentes a cada ferramenta ou variável utilizada, as quais dão ênfase à teoria e o 

desenvolvimento da pesquisa. Do mesmo modo, os resultados obtidos pela empresa 

serão mostrados após cada segmento, em análise da aplicabilidade dos seus 

conceitos. 

As figuras 01 e 02 dispõem as ações da variável propaganda que foram 

utilizadas para comunicar a promoção de vendas desenvolvida para o dia das mães. 

A forma de comunicação com os clientes foi por meio da divulgação pelos alunos na 

página oficial da empresa, tendo inicio no dia 07/05/2018. A referente propaganda 

teve como principal objetivo, atrair o maior número de clientes para a loja, 

convidando-os as conhecer a marca e as ofertas da ocasião. 

 

A figura 01 mostra a divulgação da promoção de vendas na página da 

empresa, mostrando os produtos em promoção: 
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Figura 01: Divulgação da promoção de vendas. 

 

A figura 02 mostra a divulgação na página da empresa, convidando os 

clientes para participação da promoção de vendas a acontecer na respectiva data: 

 

Figura 02: Divulgação da promoção de vendas, convidando e informando a data. 

 

Resultados: Após a divulgação da propaganda a empresa teve um aumento 

considerável nos seus resultados em decorrência da maior movimentação na loja, 

gerada por um baixo investimento financeiro.  Assim, tornou-se evidente que a 

correta utilização desta ferramenta se faz necessário, tanto para divulgar as 
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promoções, como elevar a marca e os lucros da empresa, como foi observado nos 

dias em que a promoção foi realizada. 

 

As Figuras 03, 04 e 05 demonstram a utilização da ferramenta ou variável 

merchandising, a qual envolve a ambientação e comunicação, e exposição de 

produtos realizada na loja para conquistar e atrair visualmente os clientes. Desse 

modo, foi realizada a decoração no ambiente interno, juntamente com a exposição 

de mercadorias em pontos estratégicos. 

  

A figura 03 mostra ambientação ou decoração realizada pelos alunos no 

interior da loja com bexigas: 

 

Figura 3: Decoração interna ou ambientação realizada pelos alunos no interior da 
loja. 

 

A figura 04 mostra ambientação ou decoração realizada pelos alunos na 

vitrine da loja com pinturas como forma de comunicação da promoção do dia das 

mães: 
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Figura 4: Mostra a comunicação na vitrine da loja 

 

A figura 5 mostra exposição de mercadorias em pontos estratégicos, 
realizando assim o merchan de produtos e melhorando o layout da loja: 

 

             Figura 5: Layout da loja exposição de mercadorias em pontos estratégicos. 

 

Resultados: A prática das ações de merchandising fez exaltar a 

significância da comunicação visual, atraiu a atenção para o empreendimento, 

alavancou os resultados de movimentação e maior permanência dos clientes na loja, 

e consequentemente elevou a satisfação dos mesmos, proporcionou também vários 
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elogios pelos clientes. Como se pode notar durante a realização das atividades. 

 

As Figuras 06, 07, 08 e 09 que seguem abaixo, mostram os recursos de 

implantação da ferramenta de promoção de vendas, onde através da mesma, foi 

feito um planejamento de acordo com os limites da empresa visando selecionar 

produtos atraentes e com excelentes preços para compor a promoção. Além da 

escolha de um item para sorteio que seria realizado com os clientes participantes. 

  

Figura 06 mostra os produtos selecionados para serem ofertados com 

descontos especiais: 

 

Figura 06: Produtos em oferta 

 

Figura 07 mostra o produto sendo este uma bolsa, selecionada para ser 

sorteada aos clientes: 



 183 

                           

                                        
 

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 

 

 

 

Figura 07: Mostra o Prêmio do sorteio 

 

A figura 08 mostra a entrega do prêmio no dia das mães à cliente sorteada: 

 

Figura 08: Mostra a entrega do prêmio à cliente. 
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A figura 09 mostra à cliente fidelizada e satisfeita com suas compras e o 

premio conquistado: 

 

Figura 09: Mostra o cliente fidelizado e satisfeito. 

Resultados: a promoção de vendas se mostrou como a ferramenta capaz 

de incentivar á curto prazo o aumento significativo das vendas, impulsionou os 

resultados da empresa, serviu também como estimulo para os consumidores que 

buscaram produtos de qualidade com preços acessíveis. 



 185 

                           

                                        
 

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 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em resposta ao objetivo da pesquisa, vale ressaltar que na execução prática 

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

venda e merchandising), os integrantes observaram algumas dificuldades para 

implantar os métodos, tendo que negociar juntamente com o proprietário do 

estabelecimento a melhor maneira de realizar as promoções, assim como, observar 

qual seria a melhor estratégia a ser utilizada para divulgação e também para o 

merchandising.  

Respondendo a problemática, sendo está “quais os benefícios que a prática 

das ações ou variáveis do composto promocional proporcionam à empresa”, após a 

aplicação destas ações ou variáveis e posterior análise pode-se constatar que, 

transpareceu vários benefícios gerados para a empresa, tais como: aumento 

significativo de clientes, maior permanência na loja, melhora no relacionamento, 

alavancagem nas vendas e nos lucros.  

Diante disso, torna-se concreto que o emprego das variáveis deste 

composto promocional, segue em paralelo com suas teorias que colocadas em 

prática de maneira correta, contribuem diretamente para a melhora dos resultados 

da empresa, além de capacitá-la para aproveitar as oportunidades que surgirem e se 

destacarem no mercado. 

Ficando claro que o uso das variáveis do composto promocional, trazem 

resultados positivos e são de extrema importância nos dias atuais para as empresas 

que visam se destacar perante a forte concorrência e também para aquelas que 

almejam obter uma vantagem competitiva, aumentando suas vendas e seus 

resultados. 
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