Comunicação Pública
Comunicação Integrada de Marketing
COMUNICAÇÃO HUMANA - Comunicar é o processo de partilha de ideias, atitudes
ou informação. A comunicação humana é o processo através do qual duas ou mais
pessoas tentam, consciente ou inconscientemente, influenciar-se através do recurso
aos símbolos.
Esquema de comunicação

OBJETIVOS DA COMUNICAÇÃO
•
•
•

Fazer com que o recetor compreenda a mensagem.
O recetor mostra a sua compreensão dando a resposta adequada
(feedback).
Desenvolvimento de relacionamentos f avoráveis – as pessoas envolvidas
relacionam-se de uma forma positiva.

O recetor tem confiança na organização que envia a mensagem e deseja continuar
a relação de negócios.
BARREIRAS À COMUNICAÇÃO
•
•
•
•

Físicas (ex.: doença, cansaço)
Socioculturais (ex.: valores, crenças, preconceitos)
Psicológicas (ex.: evocação de sentimentos)
Linguística (ex.: confusão entre facto e opinião)
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CARACTERÍSTICAS DO EMISSOR
•
•

Credibilidade
Atração

•

Poder

VARIÁVEIS DA MENSAGEM (ESTRUTURA DA MENSAGEM)
•
•
•
•
•

Verbal vs Não Verbal
Legibilidade
Efeito de ordenação/organização da ideia
Repetição -> familiarização
Argumentação e contra-argumentação

DEFINIÇÃO DE COMUNICAÇÃO - Processo de comunicar, com eficiência,
informação sobre produtos ou ideias a um público alvo.

PAPEL DA COMUNICAÇÃO
•
•
•
•

Informa e dá a conhecer a oferta da organização.
Pode querer persuadir comportamentos e hábitos.
Recorda uma necessidade ou benefícios de uma transação.
Pode atuar como um elemento diferenciador.

•

Oferece um meio de troca.

TIPOS DE MENSAGENS DE PROMOÇÃO
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MIX DA COMUNICAÇÃO
Unificação de todas as ferramentas de comunicação de marketing de forma a
transmitir à audiência uma mensagem persuasiva e consistente de forma a
promover os objetivos da organização. Uma nova forma de olhar para o TODO.

BENEFÍCIOS DA COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING
•

•
•
•

Cria sinergias através da coordenação de todas as atividades de
comunicação de marketing, enviando uma mensagem consistente à
audiência alvo;
Mensagens consistentes têm mais impacto e eliminam conflitos de
mensagens;
Cria lealdade pois foca-se nas relações a longo prazo;
Ajuda a internacionalização porque ajuda no controlo da consistência da
mensagem;

BARREIRAS À COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING
•

Especialização funcional;
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•

Falha na comunicação interna;

Os departamentos operam apenas sobre a sua especialização deixando de parte a
visão da organização como um todo.
•

Estrutura existente;

•

Instrumentos do mix de comunicação são geridos por entidades diferentes;

Inexistência de troca de sinergias e alinhamento das atividades de comunicação,
sejam realizadas por departamentos internos ou externos. Ex.: 1 agência para RP,
outra para design, etc.
•

Problemas de ego;

Bloqueios das chefias relativamente a novas necessidades de comunicação,
inovação, etc.

VARIÁVEIS DA MENSAGEM
Conteúdo da mensagem
A conotação subjacente à mensagem varia de acordo com o produto serviço.
•
•
•
•
•

Apelos de medo - “Don’t talk while he drives”
Humor
Agradáveis
Música
Sexo

PROBLEMAS DA MENSAGEM
Atenção Selectiva - As pessoas filtram os estímulos de acordo com as suas
necessidades atuais (a informação é filtrada). Máximo de esforço para atrair a
atenção dos consumidores.
Distorção Selectiva - tendência para transformar a informação em significados
pessoais. As pessoas interpretam as informações de acordo com os seus desejos
particulares (tendência para reforçar ideias pré-concebidas e preconceitos acerca
de produtos e marcas).
Retenção Selectiva - as pessoas esquecem muito do que vêem, mas tendem a reter
a informação que suporta as suas crenças e atitudes.
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FATORES DA AUDIÊNCIA
•
•

Auto estima
Género

•

Cultura

Condicionam a forma como a mensagem é recebida

Publicidade
Publicidade - A publicidade é qualquer forma paga de apresentação não pessoal e
promoção de ideias, bens e serviços por um patrocinador identificado a uma
audiência alvo através dos mass media.
FUNÇÕES DA PUBLICIDADE
 A publicidade ajuda a identificar o significado e o papel dos produtos
fornecendo informação sobre marcas, companhias e organizações
 Para a maior parte dos gestores e profissionais de marketing a publicidade
ajuda a vender um produto e a construir a reputação de uma marca ou
empresa.

OBJETIVOS DA PUBLICIDADE
Informar - É utilizado na introdução de um produto / serviço no mercado. Neste
caso o objetivo é criar procura primária (inicial).
Persuadir- Torna-se mais importante à medida que aumenta a concorrência. Neste
momento o objetivo é criar uma procura seletiva.
Comparação - a empresa compara, direta ou indiretamente, a sua marca com
outra(s) marca(s).
Lembrar- é importante para produtos maduros, ajudando os consumidores a
recordarem que o produto existe.

PONTOS FORTES DA PUBLICIDADE
•
•
•

Chega a uma vasta audiência;
Construir o conhecimento sobre uma marca;
Criar uma imagem de marca;
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•
•
•

Aumentar o conhecimento sobre essa marca;
Recordar uma experiência agradável;
Repetição das mensagens

PONTOS FRACOS DA PUBLICIDADE
•
•
•

Intrusivo;
Evitar virando a página, mudando de canal, tirando o som;
Provocador de desordem, de barulho (poluição visual);

•

Quando as pessoas não são potenciais utilizadores perde-se algum impacto.

CRIAÇÃO DE VALOR
A publicidade só tem valor para o negócio se cria uma identificação fácil para o
consumidor sobre a marca ou instituição publicitada.
Apesar da publicidade ajudar os consumidores a identificar as marcas que eles
querem comprar, também ajuda a identificar as marcas que eles querem evitar
devido a relatórios ou experiências negativas.
A maior parte da publicidade é indireta, isto é, cria uma procura de um produto no
longo prazo através de métodos indiretos. Normalmente, a publicidade tenta mudar
estados mentais para estimular o conhecimento e o interesse do consumidor.
Assim, a publicidade pode não levar à venda imediata. Ela predispõe a audiência à
compra do produto publicitado.

COMO É QUE A PUBLICIDADE FUNCIONA?
✓ Memorização
Destacar entre os demais anúncios, eliminar a desconfiança do consumidor e captar
a sua atenção de forma positiva.
Depois de captar a nossa atenção, a publicidade tem de informar, dar conhecimento.
Fazer com que o consumidor se consiga recordar do produto ou da marca do
anúncio.
A pesquisa em publicidade tem-se focado em duas memórias – o reconhecimento
(identificação) e a recordação. O reconhecimento significa que nos lembramos de
ter visto a informação sobre determinado produto. A recordação é mais complexa
e está relacionada com a lembrança do conteúdo do anúncio.
✓ Persuasão
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São usadas técnicas de envolvimento para intensificar a preferência. Essas técnicas
incluem qualquer coisa que envolva os consumidores a verem fazer qualquer coisa
física ou mentalmente.
Começar o anúncio com uma pergunta pode ser uma forma de conduzir o
consumidor para dentro da mensagem. Outra técnica pode ser o uso de linguagem
hiperbólica.

EFETIVAÇÃO DA PUBLICIDADE – VERIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA
Pré-teste: o primeiro teste é antes da publicidade ter ido para o ar ou ter sido
publicada (antes do grande investimento ter sido feito)
Pós-teste: O segundo teste é durante ou imediatamente após a passagem do
anúncio, para testar o impacto.
O copytesting é a avaliação formal da publicidade usada para decidir se um
determinado anúncio deve ser divulgado no mercado.

COMPONENTES PARA UM PLANO CRIATIVO – ANUNCIO
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Análise Publicitária
1. PÚBLICO-ALVO
O anúncio deve identificar explicita ou implicitamente o público a que se dirige.

2. MENSAGEM
USP- Unique Selling Proposition – O racional
Baseado em benefícios racionais do produto/serviço e deve possuir 3 qualidades:
•

•
•

Deve apresentar características/benefícios que tornam o produto único e
diferente de todos os profutos da concorrência e que não pode ser imitado
– deve ser ÚNICO;
Deve apresentar algo que seja valorizado pelos clientes (algo que é
diferente, só por ser diferente não vende) – deve VENDER;
Deve apresentar uma PROPOSTA;

Ex.: FedEx – “When it absolutely, positively has to be there overnight”
Curto; Verídico; Exequível; Único
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Nem todas as compras são feitas com base em aspetos racionais. A maioria das
compras possuem um peso emocional bastante forte.
Quer se trate de uma compra aspiracional, que têm em vista aliviar a frustração ou
tornar a vida mais fácil, a emoção está intrinsecamente ligada ao processo de
compra.

ESP – Emotional Selling Proposition – O EMOCIONAL
Conjunto de emoções que levam uma pessoa a efetuar uma determinada compra.
O ESP possui uma série de vantagens competitivas:
•
•
•
•

Confere personalidade e energia ao negócio;
É mais difícil copiar o ESP de uma empresa do que o seu USP;
Ajuda à diferenciação;
Ajuda á definição do posicionamento da empresa e da imagem holística que
esta projeta.

Como conceber? Analisar quais são as emoções (Apelos) que incitam o cliente a
comprar o produto. O produto/Serviço tem potencial para fazer o cliente sentir-se:
Importante? Atraente? Valorizado? Parte de um grupo exclusivo de pessoas?
Seguro? Na moda?

3. DIAGRAMAÇÃO
 Distribuição dos elementos gráficos no espaço limitado da página.
 Prática essencial do design gráfico.
Tem como objetivo:
•
•
•

Hierarquizar e aumentar à legibilidade da mensagem como um todo;
Conduz a leitura de um conteúdo de forma controlada como elemento de
narrativa;
Direcionar o olho das pessoas para pontos estratégicos e dar uma sensação
de movimento;
Na comunicação ocidental escrita, tendemos a fluir o olhar
seguindo um determinado sentido:
1 (zona primária): deve ter um elemento para atrair a
atenção do leitor; 2 (ponto secundário): instintivamente, olhamos
até o ponto oposto do conteúdo para saber onde termina; 3
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(centro ótico): ponto de ênfase na comunicação para gerar movimento e ou
dinamismo; A e B (zonas mortas – sobretudo zona B): deve ter o cuidado de
preencher com elementos atrativos para que a leitura se torne ordenada, com
racionalidade, sem o deslocamento brutal da visão. C (centro geométrico): deve
evitar centralizar qualquer elemento neste ponto, pois torna a leitura fragmentada
e ordenada demais, a não ser que seja a único elemento da página.

MOVIMENTOS DE DIAGRAMAÇÃO
Diagonal - Os olhos seguem um vértice por pontos opostos. Gera uma linha
imaginária que divide a composição. Deve-se evitar a igualdade excessiva
Em S - Sugere ação e graça. Permite uma leitura em etapas.
Em Z - Possui um movimento vigoroso e definitivo. Similar a movimentação em S,
mas com mais intensidade e velocidade na leitura.
Em cruz - Utilizada para separar poucos elementos, aproveitando melhor o espaço.
Sugere dinamismo e modernidade.
Em círculo - Cria uma sensação de fluxo. Possibilita uma sequência de leitura.
Relaciona elementos a um tema central.

RECOMENDAÇÕES – ANÚNCIO DE PUBLICIDADE






Deve estar inserido no ambiente do público
Funciona melhor com pouco texto e sem misturas de múltiplas fontes
Quanto mais elementos tiver, pior
Dividir o espaço útil em três zonas
A proporção e o contraste devem ser adequados ao conceito com ênfase
visual

Tema: deve-se escolher um só assunto por anúncio.
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Slogan: a mensagem deve ser curta e sugestiva, entre 5 e 7 palavras, no máximo.
Imagem: é o mais importante na transmissão da mensagem. Deve ser sugestiva e
de cores contrastantes
DIVISÃO DO ANÚNCIO EM PARTES

4. IMAGEM
FUNÇÃO/IMPORTÂNCIA DA IMAGEM
•
•
•
•
•
•

Deve veicular a mensagem publicitária;
Frequentemente idílica;
Reforço da emoção (APELO) subjacente ao anúncio;
Meio de comunicação implícito;
Deve ser de elevada qualidade;
Bem enquadrada com os restantes elementos.

5. GAMA CROMÁTICA
FUNÇÕES DA GAMA CROMÁTICA
Cores devem ser usadas para ajudar à leitura e hierarquia da informação;
Não devem ser usadas mais do que 3 cores (dependendo dos casos!);
Devem comunicar a “emoção” (APELO) subjacente ao anúncio;
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Promoção de vendas

Promoção de venda - Ferramenta de comunicação de marketing que oferece
incentivos de vendas para gerar uma resposta ou ação mensurável e específica para
um produto ou serviço. Usa uma variedade de técnicas de incentivo orientadas a
audiências de consumidores, com o objetivo principal de estimular à ação imediata.
As promoções de vendas podem ser dirigidas a um público específico ou para todos
os consumidores
OBJETIVO PRIMÁRIO: ESTIMULAR A AÇÃO IMEDIATA
O principal objetivo da promoção de vendas é oferecer aos consumidores e
elementos das vendas um incentivo extra para agir. Esta motivação extra é o que
distingue as promoções de vendas das outras ferramentas de comunicação do
marketing.
Como funciona esse incentivo?
As promoções de vendas assentam em duas premissas:
1. Cada marca/ serviço possui um valor;
2. As promoções de vendas alteram a relação preço/valor (aumentando o
valor, baixando o preço, ou ambas.)
Para atrair os consumidores a experimentarem novos produtos, as marcas
distribuem amostras gratuitas, elaboram cupões com rebaixas de preços, por
exemplo.

SUCESSO DAS PROMOÇÕES DE VENDAS
A indústria das promoções está em franco desenvolvimento porque oferece aos
gestores soluções de curto prazo:
•
•

o seu sucesso na resposta aos objetivos pode ser medido;
é menos dispendiosa que a publicidade e responde às necessidades
do consumidor em receber mais valor dos produtos.

Segundo um estudo da revista Promo, as áreas com mais expansão incluem:
•
•
•

as promoções interativas (ex.: concursos nas redes sociais);
o marketing nas lojas;
e os specialties de publicidade (canecas, calendários, canetas, t-shirts,
etc.).
12

FORÇAS / PONTOS FORTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dá um incentivo extra à acção
Modifica a relação preço / valor
Adiciona um valor tangível à oferta de um produto.
Incentiva a compra imediata.
Estimula a experiência
Estimula a continuidade da compra
Cria bases de dados
Aumenta a confusão
Pode criar um preço de retalho falso
Alguns consumidores não vêm com bons olhos uma redução do preço
Retenção fraudulenta de cupões e roubo de prémios
Pode ser difícil arranjar cooperação nas vendas
Pode prejudicar a imagem ou criar uma insensibilidade à marca

TRAÇAR OS OBJETIVOS DAS PROMOÇÕES DE VENDAS
Para elaborar os objetivos das promoções é preciso considerar dois fatores:
1 - Quem é a audiência?
Os objetivos diferem conforme as audiências. As promoções pretendem estimular
o ato de consumo, motivar a força de vendas e ganhar a cooperação dos
revendedores. A força de vendas (equipa de vendas) de uma empresa é composta
pelo conjunto de pessoas que têm como missão principal vender ou fazer vender
os produtos da empresa por meio de contactos diretos com os potenciais clientes,
distribuidores ou “prescritores”

2 - A aproximação vai ser proactiva ou reativa?
As promoções proactivas tendem a responder aos seguintes objetivos:
1 - Criar uma receita adicional ou aumentar a quota de mercado;
2 - Alargar o mercado alvo;
3 - Criar uma experiência positiva com o produto;
4 - Aumentar o valor do produto ou da marca.

Os objetivos reativos são respostas a situações negativas ou de curto prazo.
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Os seus objetivos são:
1 - Igualar a concorrência;
2 - Mexer o inventário;
3 - Gerar liquidez / dinheiro;
4 - Sair do negócio.

Quem é a audiência?
Destinatários de Promoções

Promoção – consumidor

(a vantagem oferecida dirige-se ao
consumidor)

Promoção – Distribuidor

(a vantagem oferecida destina-se ao
distribuidor)

Promoção - Rede de vendas

(estimular os intervenientes no processo
de venda – aumento das vendas próprias
ou dos intermediários)

Objetivos de uma Ação Promocional
Experimentação
Primeira compra
Compra repetitiva
Fidelização
Aumento do nº de unidades adquiridas
Aumento do nº de unidades consumidas
Aumento da frequência de compra
Referenciamento da marca ou de novas referências
Aumento dos stocks do distribuidor
Obtenção de melhor local de exposição - Pôr em destaque o produto.
Participação noutras ações de comunicação.
Aumento das quantidades vendidas
Aumento do nº de pontos de venda
Colocação de novos produtos
Obtenção de compras repetitivas.
Prospeção de clientes
Aumento da compra média
Fidelização da clientela

ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÕES DE VENDAS
As estratégias promocionais podem ser classificadas de estratégias push ou
pull, dependendo se o foco é no consumidor ou no intermediário / vendedor.
Estratégia Push (Levar o produto ao consumidor)
Direciona os esforços de marketing para os revendedores e para a força de vendas.
Produzem-se empurrões do produto através dos canais de distribuição pedindo
aos revendedores para demonstrarem o produto, apresentarem o produtos em
dispositivos promocionais (ilhas, expositores) e em merchadising para venderem o
produto.
Ajustada a: produtos relativamente novos, complexos ou que possuem muitos
substitutos
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Estratégia Pull (Levar o consumidor ao produto)
Direciona os esforços para o consumidor e geralmente requer grandes gastos em
publicidade.
Pode incluir cupões, rebaixas, amostras, concursos…
Estes esforços criam uma procura do consumidor para puxar o produto através do
canal de distribuição. Motivam o consumidor a procurar a marca. Requer pouco
esforço promocional por parte do revendedor.
Ajustada a: produtos com elevada procura e grande diferenciação

Há empresas que usam a combinação das duas estratégias

EXEMPLO – INTRODUÇÃO DE UM NOVO PRODUTO
Uma área na qual as promoções de vendas são particularmente úteis é na
introdução de novos produtos ou serviços.
Imaginemos que estamos encarregados de introduzir uns novos flocos de cereais
chamados de "Crunchies".
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O nosso primeiro desafio de marketing seria criar um conhecimento geral deste
produto. Apesar da publicidade poder fazer isto com eficiência as promoções de
vendas por vezes podem criar a atenção para a publicidade para a marca.
As possibilidades incluem um preço introdutório reduzido e amostras nas lojas.
Alertar para o facto do produto existir é só parte do problema. Os Crunchies
também devem ser apercebidos com algum benefício claro comparado com os seus
concorrentes.
Podem-se utilizar as promoções para realçar a mensagem de comunicação de
marketing através da oferta de cupões como meio de publicidade. Os cupões
devem estimular o desejo de experimentar o produto. [ESTRATÉGIA PULL]
Também se pode enviar amostras para as casas e oferecer preços reduzidos nas
lojas. Os concursos também podem criar interesse e intensificar o desejo. Se isto for
feito com sucesso, os consumidores, convencidos do valor do Crunchies vão pedilo nos seus postos de compra habitual. Ao pedi-los eles vão puxar este produto
através do canal de distribuição. [ESTRATÉGIA PUSH]
Não nos podemos esquecer que o facto de criar conhecimento e desejo não
significam nada a não ser que o produto esteja disponível. Uma estratégia
promocional push é usada para convencer os elementos da rede de distribuição a
levarem o Crunchies.
Os revendedores têm de estar convencidos que o p roduto vai sair das prateleiras
antes de o terem em stock.
A publicidade direta pra os vendedores por grosso e a retalho pode ser efetivada
fornecendo-lhes esta informação. Além disso, as técnicas de promoções de
vendas, especialmente as de descontos de preços, exposição em pontos de
venda e descontos publicitários ajudam a ganhar espaço nas prateleiras.
Depois da venda inicial nós queremos que (1) o consumidor repita a compra e
também queremos que (2) os revendedores deem mais espaço aos Crunchies.
Para estas ações devemos mudar a publicidade e lembrar os consumidores da
experiência positiva que eles tiveram com o produto e usar as promoções para
reforçar a lealdade do consumidor com cupões, rebaixas e outros prémios.
EXEMPLO – CONSTRUIR UMA MARCA
Muitos entendidos acreditam que as promoções criam lealdade à marca.
Acreditam que a noção de que as promoções destroem a marca é exagerada.
Dão como exemplo muitos cereais de pequeno almoço, companhias áreas e hotéis
que usaram estratégias de promoções para realçar a imagem de marca.
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Um tie-in é uma promoção que liga um produto a outro tirando-se vantagens da
força da marca para o outro produto.
Também argumentam que, apesar de saberem que uma promoção continuada,
sobretudo a nível de preço, nem sempre funcione, acaba por resultar se for parte
de uma estratégia para criar uma experiência da marca e familiaridade.

QUESTÕES A CONSIDERAR NA ESTRATÉGIA DE PROMOÇÕES DE VENDAS
 Como é que as várias ferramentas das promoções devem ser combinadas
fisicamente?
As ferramentas promocionais vão ser enviadas separadamente ou vão ser designadas
como overlay - isto é, uma promoção combinada com outras ferramentas
de comunicação e enviadas em conjunto?
 As promoções podem, ou deverão, ser integradas com outros elementos do
mix de comunicação?
O cupão é frequentemente usado como parte da campanha de publicidade. Uma
decisão estratégica final é, por exemplo, é escolher o tipo de media para enviar a
promoção. No caso dos cupões, estes podem ser enviados através da imprensa
escrita como jornais, revistas, direct mail.

Muitas ferramentas podem ser usadas para atingir os objetivos da promoção.
Na planificação deve ser considerado:
•
•
•
•

o tipo de mercado
os objetivos da promoção
os concorrentes
os custos

•

a eficácia de cada ferramenta
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TÉCNICAS/FERRAMENTAS DE PROMOÇÕES DE VENDAS
Técnicas de Promoção

Descrição

Observações

Colocação do produto à disposição do
consumidor, gratuitamente:
No domicílio ou nos estabelecimentos

É o mais eficaz e mais dispendioso
meio promocional. Adequado a
novos produtos ou àqueles que
tenham fortes possibilidades de
voltar a ser comprados.

Abaixamento temporário de preço
Reembolso de parte do preço de compra
pelo produtor a posteriori
Abaixamento de preço por compra de
um formato com maior quantidade ou
de lotes
Distribuição de cupões aos
consumidores a descontar na caixa de
saída com a compra do produto.

Meio poderoso de facilitação e de
estimulação de compras. Mas
comportam alguns inconvenientes e
riscos:
•
Quebras de ganhos por
canibalização das vendas normais
• Degradação da imagem de marca
se as reduções forem demasiado
frequentes
• Trabalho administrativo (cupões)

Prémios, ofertas,
brindes

Acompanham a aquisição do produto,
podendo também estar dependentes de
futuras compras

Denominou-se auto pagantes quando
devido aos acréscimos de vendas não
representam custos para a empresa
que os oferece.

Concurso, jogos,
sorteios

Muito habituais no mercado português,
oferecem normalmente prémios mais ou
menos numerosos e valiosos

Um concurso não faz apelo à sorte,
dependendo apenas dos
conhecimentos ou perspicácia dos
concorrentes.

Pôr em destaque o
produto

Operação temporária de merchandising
destinada a incentivar a experimentação
ou a compra de um produto.

Estas operações são normalmente
associadas a um outro meio
promocional.

Experimentação
Gratuita
•
•
•

Distribuição de amostras do
produto
Prova do produto (degustação)
Ensaio (demonstração)

Reduções temporárias
de preço
•
•
•
•

Redução direta do preço de venda
ao consumidor
Reembolso diferido sobre
apresentação de provas de compra
Desconto sobre a quantidade
Couponing

Exemplos
•
•

Distribuição de amostras de
perfume
Provas de degustação no
ponto de venda

“Mãe de todas as promoções”
Promoção do Jumbo (1999)

•

•

•

Oferta do Livro dos Records
do Guiness (Semanário
Independente)
Oferta do Guia de Portugal
e Melhor de Portugal
(Semanário Expresso)
Concursos, jogos e sorteios
realizados pelos jornais A
Bola e Record

S2

TÉCNICAS/FERRAMENTAS (DE ACORDO COM O PÚBLICO) DE PROMOÇÕES DE
VENDAS
Alvo

Técnicas/Ferramentas
Cupões
Vouchers
Comissões

Competição
Amostras grátis, prendas
Esquema de bónus

Sistema de pontos com
catálogo
Clube para altas vendas

Consumidor

Demonstrações
Competições
Concursos
Prémios

Eventos
Clubes
Garantia de money back
Promoções associadas

Pacote de preço reduzido
Pacote de valor extra
Cupão
Voucher
Séries de Coleção

Comerciante
ou retalhista

Crédito
Serviços Gratuitos
Formação
Clube para clientes especiais

Competições Amostras
gratuitas Descontos de
quantidade Descontos
para pronto pagamento

Força de
Vendas

Bónus de lealdade
Bónus pela localização
Consignação
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PROMOÇÕES DE VENDAS VS PUBLICIDADE
Publicidade - Obj. final: aumentar as vendas
• Dar a conhecer a marca
• Fornecer informação sobre o produto
• Ajuda na construção de perceções associadas a uma marca
Promoções - Obj. final: aumentar as vendas
• Incentivos temporários para compra cumulativamente com os normais atributos
do produto/serviço

CARACTERÍSTICAS DAS PROMOÇÕES DE VENDAS
•

Muito conotada com “below the line”

Significa para a maioria das pessoas:
– Redução de preços

Risco: degradação da imagem (redução do preço)
Obrigatoriedade: oferta tem de ser verdadeira

Below the line na área de publicidade é uma técnica de propaganda que usa a
comunicação fora dos media. As atividades promocionais que utilizam os meios de
comunicação de massa são chamadas above the line.

Below the line: Marketing de relacionamento; Sponsoring, licenciamento; Relações
Públicas; Salões, feiras, exposições; Promoções; Internet.
Above the line: Imprensa; Televisão; Outdoors; Rádio; Cinema; Internet.

TÉCNICAS PROMOCIONAIS
Redução de preço
•

Iniciativa do fabricante ou distribuidor

•

Redução ou anulação da margem
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Regras:
- O consumidor deve conhecer o preço não promocional
- Redução do preço deve ser anunciada no local de venda
- Abaixamento do preço deve ser temporário
Organização de concursos
•
•
•
•

Pode supor a obrigação de compra;
A existência de um prémio, que deverá estar o mais visível possível de forma
a que as pessoas possam sonhar com ele;
Requer uma participação ativa do receptor, mediante sua habilidade e
inteligência.
Prémio não pode ser aleatório (≠ sorteio)

Sorteios
•
•

Tipo de premiação que depende exclusivamente da sorte.
Quando não envolve diretamente os nomes dos concorrentes, pode ser feito
por meio do envio de cartas, cupões enviados pelo correio, etc.

Coleção de provas de compra
•
•

Menos utilizada em Portugal
Colecionar provas de compra para ter acesso a um prémio

•

Criação de lealdade.

Resulta melhor quando:
•
•
•

Há fraca diferenciação entre as diversas marcas concorrentes
Empresa pretende aumentar a fidelidade e/ou frequência de compra
O fabricante tem capacidade produtiva para assegurar a inexistência de
rutura de stock

Vales de desconto e cupões

•

Oferta ao cliente de um título de crédito (que pode estar dentro ou for a da
embalagem do produto)
Vantagem: preço do produto mantém-se inalterável

•

É possível controlar o número de ofertas

•

Oferta de produto grátis e banded pack
•
•

Este tipo de promoção é frequente nos detergentes e nos dentífricos.
Oferta de mais produto, sendo o consumidor convidado a aceitar um
acréscimo de algo a que atribui valor
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Os banded pack podem ainda ser uma solução eficaz para casos em que a
sazonalidade do produto é grande, em que os prazos de validade se encontram à
beira do limite ou ainda quando o fabricante se encontra com excesso de
capacidade.
Amostras gratuitas
•
•
•
•

Facilitam enormemente a introdução de uma nova marca no mercado
Uma amostra gratuita é considerado um presente que não é obrigado a usar
mas que, normalmente, acaba por experimentar
Acaba por obter um efeito mais eficaz do que a publicidade, uma vez que é
o consumidor que decide, não sendo induzido por ninguém
Podem representar custos elevados de produção e distribuição

Degustações e demonstrações
Consiste na variação da entrega de amostras, em que o produto é entregue ao
consumidor já preparado para seu uso. Essa atividade é recomendável no caso de
produtos desconhecidos do consumidor, sendo ideal para lançamentos.
Embalagens e folhetos em embalagens
A embalagem, além da proteção e conservação do produto, contribui para sua
comunicação e promoção. A inserção de um folheto sobre uso e demonstrações,
até mesmo contendo informações e ilustrações sobre outros produtos da mesma
linha, constitui ferramenta promocional de grande relevância.
Catálogos de cupões e descontos
Feiras e salões
As feiras e salões reúnem empresas e profissionais de um mesmo sector ou de
sectores interligados e apresentam a indiscutível vantagem de permitirem uma
posição de destaque dos produtos ou serviços apresentados

MARKETING DIRETO
Marketing direto - Instrumento de comunicação interativa que recorre a um ou mais
media para causar uma resposta mensurável no tempo e no espaço.
O marketing direto usa base de dados.
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CARATERÍSTICAS
• Sistema interativo.
• Fornece um meio para o cliente responder (cupon, etc.).
• Qualquer hora e em qualquer lugar.
• Tem que ter uma resposta mensurável.
• Requer uma base de dados com informação sobre os consumidores.

FORÇAS
•
•
•

Identifica melhor os clientes possíveis. (Avaliando-se o perfil dos
consumidores e o número de respostas destes)
Dirige-se às pessoas em termos pessoais.
Cada carta, telefonema pode ser contabilizado. (Permitindo medir os níveis
de sucesso de uma campanha, por exemplo.)

FRAQUEZAS
Pode criar um ambiente de desconfiança
•
•
•
•
•

As pessoas ficam aborrecidas quando sabem demasiado sobre elas.
O facto de ser intrusivo pode criar uma imagem pobre.
O excesso de marketing direto pode incomodar os clientes
O consumidor pode ficar a pensar como é que a empresa obteve os seus
contactos
Pode entrar em conflito com as outras ferramentas

RELAÇÃO COM OUTRAS FERRAMENTAS
O marketing direto difere das restantes ferramentas de comunicação, na medida
em que:
•
•
•

É concebido para criar respostas e não para criar conhecimento ou melhorar
a imagem.
Publicidade desenhada para motivar os consumidores a responder.
No marketing direto confia-se na mensagem e não no vendedor. (Centrado
nos atributos do produto)
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TIPOS DE MARKETING DIRETO
 Processo de um passo.
O consumidor responde a um anúncio que saiu no media e recebe o produto pelo
correio. Uma brochura promocional relacionada com a compra pode vir incluída no
produto.
 Processo de dois passos.
O potencial consumidor primeiro tem que ser qualificado antes de encomendar o
produto. As companhias de seguros usam este tipo de processo quando pedem
um exame físico antes de concederem o seguro. Ou quando uma empresa de venda
a prestações verifica o crédito de alguém antes de conceder um cartão de crédito.
Ou quando se cobra uma taxa antes de se dar o catálogo da empresa; esta taxa
pode servir de garantia nas vendas.
 Opção negativa.
O cliente subscreve um plano oferecido por empresas que vendem livros ou discos
e recebem regularmente produtos que não encomendaram. A mercadoria inicial é
oferecida com um brinde ou desconto
PROCESSO
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ESTRATÉGIA
1. A oferta
O que se oferece é a chave para o sucesso ou fracasso e a forma como é
apresentado pode ter um efeito dramático.
A mensagem e o design devem ser apoiados por uma pesquisa prévia
2. O meio e a mensagem
Deve ter em consideração as necessidades da audiência alvo, objetivos da empresa,
fatores como a repetição e memorização.
3. Temporização e sequência
Deve chegar ao cliente correto no momento certo. Estas decisões dependem muitas
vezes da qualidade da base de dados e da pesquisa subjacente.
4. Serviço ao cliente
Números de telefone gratuitos, tempo para experimentar o produto gratuitamente,
as amostras, aceitação de cartões de crédito, website

FERRAMENTAS DO MARKETING DIRETO
 Direct Mail
As características próprias do Direct Mail posicionam-no como o meio “o meio
certo” sempre que se pretende atingir um segmento específico.
✓ É seletivo.
✓ É personalizado.
✓ Apela a ação.
Envelope de correio; Carta; Circular; Documento de resposta; Documento de
devolução;
 Catálogos
Catálogos de retalho com mercadoria semelhante à existe na loja;
Catálogos com linha completas de mercadorias;
Catálogos business to business;
Catálogos para consumidores potenciais.
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 Marketing direto em Mass Media
Televisão, jornais, revistas, rádio…
Informação sobre o produto e um formulário para encomendar, número de
telefone para pedir informações.
Ex.: Selecções Reader´s Digest, TV Guia, etc..

 Telemarketing
O meio mais nobre visto que a interatividade é feita em tempo real. Envolve muito
tempo e exige formação e treino especifico por parte dos operadores.
Obtém-se resultados mais rápidos relativamente a outros meios que funcionam
num só sentido.
Inbound – tem origem no cliente, é o cliente que telefona.
Outbound – é a empresa que telefona

CONCLUSÃO
A versatilidade, criatividade dos seus operadores, os seus custos por contacto,
eficácia e a melhor aplicação fazem do marketing direto como uma variável do mix
da comunicação com enormes potencialidades.

RELAÇÕES PÚBLICAS
Relações Públicas é um processo de comunicação estratégica que constrói
relacionamentos mutuamente benéficos entre organizações e todos os seus
públicos.
As instituições precisam de entender os interesses e expectativas dos seus públicos,
de modo a alcançar os seus objetivos e a definir as metas e processos
organizacionais.
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PÚBLICOS INSTITUCIONAIS
• Colaboradores (O primeiro público institucional)
• Clientes
• Fornecedores
• Acionistas
• Banca
• Instituições de ensino e / ou formação
• Comunidade envolvente
• Autoridades / administração pública

RP COMO FUNÇÃO DE GESTÃO
Pretende-se antecipar a análise e interpretação da opinião pública, atitudes e
problemas que podem afetar as operações e os planos da organização.
Aconselhamento ao nível dos processos de gestão em todos os níveis da organização
no que diz respeito às decisões de política, cursos de ação e comunicação.
RP abrangem
 planeamento e implementação de esforços da organização para influenciar
ou alterar a política pública.
 Definir objetivos, planeamento, orçamento, recrutamento e formação de
recursos humanos, instalações em desenvolvimento - em suma, a gestão dos
recursos necessários para realizar todas as opções anteriores.
 Pesquisa, condução e avaliação dos programas de ação e de comunicação
para atingir os públicos informando sobre o êxito dos objetivos de uma
organização.

OBJETIVOS RP
✓ Aumentar a credibilidade, quer da empresa, quer dos seus produtos e
serviços;
✓ Manter os colaboradores da empresa bem informados sobre as suas
atividades, contribuindo para o seu envolvimento;
✓ Criar um sentimento de pertença;
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✓ Gerar a partilha de valores comuns entre os colaboradores;
✓ Estimular a força de vendas e os distribuidores;
✓ Melhorar a imagem da empresa e das suas marcas;
✓ Criar ou aumentar a notoriedade da empresa e dos seus produtos / serviços;
✓ Desenvolver uma atmosfera de confiança com os órgãos de comunicação
social;
✓ Prevenir e minimizar o impacto de eventuais crises;
✓ Orientar a gestão da empresa em função do feedback recebido dos públicos;
✓ Capitalizar o goodwill da empresa junto das entidades governamentais,
fornecedores e comunidades financeiras;
✓ Atrair investidores;
✓ Criar boas relações de vizinhança com a comunidade local;
✓ revelar os contributos da empresa para o desenvolvimento do país ou da
região.

FORÇAS
 Conseguem chegar a audiências difíceis como os líderes de opinião e a
determinados consumidores. Além disso, os profissionais de RP, sensíveis à
opinião pública, podem aconselhar clientes e empresas sobre as implicações
das atividades corporativas.
 Gestão cuidada da reputação e da imagem.
 Podem planear o tratamento das crises, minimizando os efeitos negativos.
 As RP adicionam credibilidade porque as audiências alvo consideram que as
notícias tendem a ser mais objetivas que as restantes comunicações de
marketing.
 AS RP podem ter um grande impacto no conhecimento que o público tem
da empresa / produto, a um custo mais reduzido que com a publicidade.

FRAQUEZAS
 A falta de controlo sobre o modo como as histórias vão ter cobertura por
parte dos media.
 A pouca habilidade para controlar as histórias que vão ter cobertura.
 É difícil avaliar a sua eficácia. É difícil medir o seu impacto no público.
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 Os gestores de marketing e os profissionais de RP nem sempre falam a
mesma linguagem.

FERRAMENTAS/MEIOS
Os departamentos de relações públicas usam várias ferramentas:
Relações com a imprensa - colocar informações atuais nos media para atrair a
atenção para uma pessoa, produto ou serviço;
Publicidade ao produto - publicitar produtos específicos;
Comunicações institucionais - criar comunicações internas e externas para promover
o conhecimento da empresa ou instituição;
Lobbying - estabelecer relações com legisladores e elementos oficiais para
promover ou destruir legislação e regulamentações;
Counselling - serviço de consultoria sobre assuntos públicos e posição e imagem
da empresa.
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Contactos
pessoais

Eventos

Publicações

- Encontros
- Participação em congressos e seminários
- Reuniões
- Clubes
- Acolhimento e integração de trabalhadores
- Realização de encontros, colóquios e seminários
- Concursos
- Conferência de imprensa
- Convites para eventos relevantes
- Relatório anual
- Brochuras e folhetos
- Artigos em revistas
- Jornal interno ou externo
- Revistas internas ou externas
- Audiovisuais
- Cartazes
- Quadros informativos
- Manual de acolhimento

Patrocínios

- Apoio financeiro a manifestações de carácter desportivo, cultural
ou outras com contrapartidas negociadas em termos de
visibilidade do patrocinador

Mecenato

- Apoio financeiro a manifestações de carácter cultural, que
podem ser abrangidas por incentivos fiscais

Atividades Serviço
Público

Diversos

- Ações de proteção do ambiente, ecologia e outros
- Proteção de espécies animais e vegetais
- Causas sociais

- Referência à empresa em filmes, livros técnicos e científicos
- Visitas às instalações
- Suportes de atendimento pós venda

Suportes físicos

Escritórios, fábricas, pontos de venda, equipamento de apoio no
ponto de venda, etc.

Pessoal em contacto

Dirigentes, quadros, rececionistas, porteiros, atendimento de
clientes, reclamações, serviço pós venda, vendedores, etc.

Organização

Estrutura e organização, missão da empresa, valores comuns
partilhados, sentido de eficácia, responsabilidade perante o
mercado, etc.

Fatores de imagem
visual

Nome da empresa, marca, logótipo, slogan, sinalética
(instalações, veículos) papel timbrado, cartões de visita,
vitrina, expositores, etc.

Ações de comunicação

Publicidade, força de vendas, promoção de vendas, marketing
directo, relações públicas, etc.

Suporte de
Comunicação

Anúncios, audiovisuais,
fardamentos, etc.

brochuras,

catálogos,

cartazes,
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TIPO DE COMUNICAÇÃO

Tipo de
Comunicação

Institucional

Produto

Financeira
Tipo de
Comu nica çã o

Crise

Interna

Públicos
- Acionistas
- Comunidade Financeira
- Órgãos de Comunicação Social
- Administração Pública (Central e
Local)
- Sindicatos
- Associações Patronais
- Líderes de Opinião
- Comunidade Local
- Público em Geral
- Clientes
- Distribuidores
- Prescritores
- Líderes de Opinião
- Público em Geral

Objectivos

- Veicular e Consolidar um
capital de confiança junto dos
públicos

- Criar ou aumentar a
notoriedade do produto
- Explicar as suas
características
- Estimular a apetência pela

Exemplos de
Acções

- Atribuição do prémio
científico da IBM
- Conferência de Imprensa
joint-venture BP/Mobil

- Festival Super Bock Super
Rock
- Notícias sobre o lançamento
de Produtos

compra

- Accionistas
- Comunidade Financeira
Público s Social
- Órgãos de Comunicação

- Atrair e manter acionistas
- Reforçar as performances e o
potencial de rentabilidade da
Objectivos
empresa

- Divulgação do Relatório e
Contas
Exemplos
de
- Divulgação
de Grandes
Projectos Acções

- Clientes
- Órgãos de Comunicação Social
- Distribuidores
- Prescritores
- Líderes de Opinião
- Fornecedores
- Comunidade Financeira
- Sindicatos
- Associações Patronais
- Comunidade Local
- Administração Pública (Central e
Local)
- Público em Geral

- Evitar e minimizar
eventuais
crises
- Minimizar os efeitos de
uma
situação adversa
- Desenvolvimento de
relações com grupos de
pressão

- Reação da Unicer a uma
provável intoxicação
alimentar por ingestão de
água Vitalis
- Reação do Continente por
ocasião do desabamento
parcial do telhado da loja do
Seixal

- Colaboradores da Empresa

- Informar e motivar os
colaboradores

- Divulgação Interna da
revista da Comp. Seguros
Victoria
- Acções do Clube de
Vendas da TMN
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