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 Propaganda  e  promoção 

Como parte  do composto de  comunicação,  estas 
ferramentas têm  como objetivo atrair os clientes  e  manter  
a empresa presente  em  sua memória.  Além  disso,  a 
comunicação impacta fortemente  na reputação e  na 
imagem  que os clientes têm  da empresa.  
 

Propaganda 
“Qualquer  forma paga  de apresentação  não  pessoal  e 
promocional  de ideias,  bens ou  serviços  por um 
patrocinador  identificado”  (KOTLER, 2000) 
Propaganda, portanto, tem a característica de ser paga e 
impessoal, em oposição à comunicações onde há interação 
com o cliente  de maneira pessoal  ou a empresa  tem  
visibilidade  gratuita. 



 Propaganda  e  promoção 

A propaganda  pode  ter  diferentes objetivos, sendo  
classificada  de acordo  com a função  para a qual  foi 
criada:  
• Informativa – É  a propaganda  focada  em apresentar as  
características  dos  produtos/ serviços, muito utilizada na 
fase  de lançamento e  início  da comercialização.  
•Persuasiva – Busca demonstrar por que clientes devem 
escolher o produto e  não  o de um concorrente,  muitas 
vezes  usando  comparação. 
• Lembrança – Busca manter  o  produto/serviço  ativo  na 
mente do  público.  Utilizada  mesmo quando  o 
produto/serviço já está estabelecido  no mercado.  
 



 Propaganda  e  promoção 

•Reforço  – É voltada  para clientes que  já possuem  ou  
utilizam o produto/serviço.  Busca convencê-los de que 
fizerem  a compra certa. 
 
Promoção  
“(...)  consiste em  um conjunto  de ferramentas  de 
incentivo,  a  maioria  de curto prazo, projetadas  para  
estimular  a  compra  mais  rápida  ou  em  maior  
quantidade de produtos  ou  serviços  específicos  (...)”.  
(KOTLER, 2000) 



 Propaganda  e  promoção 

O investimento  em promoção,  também  chamada  de 
promoção de vendas, tem como  objetivo a atração do 
público,  sendo  um estímulo  para que o cliente  
compre/consuma  e  tem  um caráter imediatista,  pois  
espera-se seus efeitos em  curto-prazo. Embora 
tradicionalmente  o termo “promoção”  seja associado  com 
descontos  no  preço, muitas são  as ferramentas de 
promoção de vendas, sendo  algumas das mais comuns: 
 

• Amostras 
• Cupons  
• Reembolso 
• Descontos 
• Brindes 


