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Resumo

Para que as pequenas empresas se mantenham ativas e competitivas no mercado concorrente 

de  hoje,  as  mesmas  precisam  de  estratégias  especiais.  Partindo-se  do  princípio  de  que 

vantagem competitiva segue fundamentalmente do valor que a empresa tem condições  de 

criar  para  os  seus  compradores,  este  artigo  teve  como  principal  objetivo  verificar  a 

participação  da  Comunicação  Integrada  de  Marketing  (CIM)  no  desenvolvimento  da 

vantagem competitiva de uma empresa. Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória do 

tipo bibliográfica.  Concluiu-se que o marketing  moderno exige,  além de bons produtos  e 

preços atrativos, que as empresas se comuniquem com os clientes e que não ignorem essa 

comunicação.  A CIM surge como estratégia  para assegurar a sinergia e a consistência  da 

mensagem que permitirão ao empresário construir clientes, e não apenas vender produtos.

Palavras chave: Comunicação Integrada de Marketing; Pequena empresa; Vantagem 

Competitiva.

Abstract

In order that the small companies keep competitive and active  in the competing market of 

today,  they need special strategies.  Starting from the principle that competitive advantage 

follows basically the value that the company has conditions to create for its purchasers, this 

article had as main objective to verify the participation of the Integrated Communication of 

Marketing (CIM) in the development of the competitive advantage of a company.  For in such 

a way, an exploratory research of the bibliographical type was carried out.  It was concluded 

that  the modern  marketing  demands,  beyond good products and attractive prices,  that  the 

companies to communicate with the customers and that do not ignore this communication. 

The CIM appear as strategy to assure the synergy and the consistency of the message that will 

allow the entrepreneur to construct customers, and not only to sell products.

Key  words: Integrated  Communication  of  Marketing;  Small  Company;  Competitive 

Advantage

1. Introdução

A  comunicação  com  o  consumidor,  visando  torná-lo  usuário  fiel  dos  produtos  e 

serviços  da  empresa  fabricante,  tem  sido  um  enorme  desafio  para  os  profissionais  de 
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marketing.  Muito  dinheiro  foi  gasto  pelos  anunciantes  sem o  retorno  correspondente  em 

vendas e lucros.

A vantagem competitiva está no âmago do desempenho de uma empresa em mercados 

competitivos.  Após várias  décadas  de  prosperidade  e  expansão  vigorosa,  contudo,  muitas 

empresas perderam de vista a vantagem competitiva em sua luta por crescimento e busca de 

diversificação.  Já  em 1990,  Porter  enfatizava  a  importância  da  vantagem competitiva,  ao 

afirmar que naquele cenário que o mercado se encontrava, a importância da vantagem já era 

tamanha que dificilmente aumentaria (PORTER, 1992). No entanto, atualmente as empresas 

em todo o mundo enfrentam um crescimento mais lento, bem como concorrentes internos e 

externos que não agem mais como se o bolo em expansão fosse grande o bastante para todos, 

acarretando  num significativo  número  de  empresas  que  fecham poucos  anos  após  serem 

abertas.

Com o intuito de identificar a causa da mortalidade da pequena empresa no estado de 

São Paulo, o Sebrae (2004) realizou uma pesquisa de campo localizando todas as micro e 

pequenas empresas abertas nos últimos dez anos. Os resultados dessa pesquisa demonstraram 

que sete em cada dez empresas não conseguem chegar ao 6º ano de atividade. As altas taxas 

de juros, a inflação e o desemprego afetaram 62% das empresas, prejudicando diretamente 

seus negócios. Outros fatores identificados foram a falta de planejamento prévio adequado; 

falta  de  dedicação  exclusiva  do  proprietário  à  condução  da  empresa,  principalmente,  no 

primeiro  ano  de  atividade  da  mesma;  o  descuido  com o  gerenciamento  do  negócio,  em 

particular,  com  o  aperfeiçoamento  dos  produtos/serviços  às  necessidades  dos  clientes;  a 

conjuntura  econômica  que,  no  período mais  recente,  restringiu  o  mercado  consumidor;  e 

fatores extra econômicos, tais como problemas particulares, problemas com sócios, acidentes 

pessoais, etc. 

Autores  como  Gracioso  (1995)  e  Megido  (1995)  apontam  ainda  como  causas  da 

mortalidade  das  pequenas  empresas  problemas/dificuldades  relacionadas  à  prática  de 

marketing/vendas  e  os aspectos  de mercado.  Exemplos  disso são:  o  desconhecimento  das 

normas básicas de marketing, a falta de orientação para o mercado, o mercado competitivo, a 

ausência de níveis competitivos de qualidade, a falta de acesso à informação, as novas leis, os 

choques econômicos e as crises de mercado.

Quanto ao fracasso das estratégias colocadas em prática pelas empresas, Porter (1992) 

acredita que estas, deve-se à incapacidade de traduzir uma estratégia competitiva geral em 

etapas de ação específicas necessárias para se obter vantagem competitiva. O autor acrescenta 
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ainda que a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma empresa tem 

condições de criar para os seus compradores.

Tomando-se  por  base  a  pesquisa  realizada  por  Santana  e  Farias  (2003),  onde  os 

autores afirmaram que a adoção de um programa de Comunicação de Marketing Integrada 

poderia oferecer benefícios para a construção do valor da marca de uma empresa. Este artigo 

teve como objetivo identificar na literatura pertinente a área a participação da Comunicação 

Integrada de Marketing no desenvolvimento da vantagem competitiva de uma empresa.

Para a concretização do objetivo deste estudo, o tipo de pesquisa utilizada foi do tipo 

exploratória, e o método utilizado foi o da pesquisa bibliográfica. Segundo Mattar (2001) a 

pesquisa exploratória  visa  prover  o  pesquisador  de  maior  conhecimento  sobre  o  tema  ou 

problema de pesquisa em perspectiva.  Esse tipo de pesquisa é o mais adequado quando o 

objetivo é verificar se pesquisas semelhantes já foram realizadas, quais os métodos utilizados 

e quais os resultados obtidos. Os métodos empregados nesse tipo de pesquisa compreendem 

levantamentos em fontes secundárias, levantamentos de experiências ou o estudo de casos 

selecionados. Como nesse estudo é tenta-se encontrar a resposta para o problema de pesquisa 

na literatura, o método de análise adotado foi o de levantamento em fontes secundárias.

Os levantamentos em fontes secundárias compreendem levantamentos bibliográficos, 

levantamentos  documentais,  levantamentos  de  estatísticas  e  o  levantamento  de  pesquisas 

realizadas  (MALHOTRA,  2001).  Dessa  forma,  inicialmente  utilizou-se  de  pesquisa 

bibliográfica,  operacionalizada  através  de  um levantamento  teórico  documental,  de  fontes 

secundárias,  em  livros,  artigos  e  revistas  especializadas.  Isso  possibilitou  consolidar 

informações relativas a base teórica e ao segmento estudado. 

Os levantamentos realizados visaram compreender e fundamentar os seguintes temas: 

micro  e  pequena  empresa  no  Brasil;  o  Marketing  e  a  Comunicação  Integrada;  e  o 

desenvolvimento do Valor para o cliente. Os resultados de tais levantamentos encontram-se 

nos capítulos a seguir.

2. A Importância da Micro e Pequena Empresa no Brasil

A Micro e Pequena Empresa, no Brasil e no Mundo, é fundamental para a geração de 

emprego  e  renda.  Ela  é  intensiva  em  mão  de  obra,  e  seu  papel  econômico-social  é 

inquestionável  para  um  País.  Somente  a  pequena  empresa  representa  98%  do  universo 

nacional de estabelecimentos empresariais, mais de 70% da produção industrial e quase 80% 

da mão-de-obra empregada (UPDATE, 2003).
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A história  da pequena  empresa  no Brasil  configura  a  luta  de empreendedores  que 

buscam sua  realização  profissional  e  financeira,  fazendo parte  importante  do processo de 

formação social e econômica do país. O propósito da pequena empresa é fortalecer o sistema 

capitalista atual, pelo qual o mercado está em constante evolução, exigindo o estabelecimento 

de organizações mais ágeis, com custos mais baixos e principalmente de menor tamanho.

De acordo com Garcia e Hirota (2001), no Brasil,  infelizmente,  o ciclo de vida da 

pequena  empresa  esgota-se,  na  maioria  das  vezes,  rapidamente.  Quanto  mais  novo for  o 

estabelecimento,  mais  vulnerável  ele  é.  Essa mortalidade  é  muito  alta  devido às  políticas 

governamentais em relação ao setor e também pelo despreparo de seus empreendedores, que 

não têm o pleno conhecimento da forma adequada de se instalar no mercado e da maneira 

como se relacionar com os clientes, conhecimento este que daria base à empresa na definição 

de metas a serem seguidas, objetivando adquirir respaldo frente aos seus públicos.

Segundo o art.  2º do Estatuto1, são consideradas como microempresas aquelas cuja 

receita bruta anual seja igual ou inferior à R$244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil 

reais),  e  como  empresas  de  pequeno  porte,  as  que  tenham  receita  bruta  anual  de  até 

R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

De acordo com o Sebrae (2004) as microempresas e as empresas de pequeno porte 

exercem um papel importantíssimo dentro da estrutura da economia brasileira, em função do 

grande número de firmas existentes e do expressivo volume do pessoal ocupado; donde se 

atribui a estas empresas grande influência para a criação de novas oportunidades de negócios, 

absorção de mão-de-obra e aumento da renda interna.

Para se ter uma visão melhor da magnitude dos dados relativos ao setor, de 1990 a 

1998 foram enquadrados na categoria de microempresa pelas Juntas Comerciais de Registro 

aproximadamente 2,4 milhões de empresas; enquanto que neste mesmo período, quando se 

observa o critério de enquadramento junto com constituição, o total de microempreendimento 

sobe para quase 3,2 milhões.

A micro e pequena empresa no Brasil é responsável por grande parte dos empregos 

oferecidos.  De acordo com McKenna (2000)  no ambiente  competitivo  atual,  as  empresas 

precisam praticar  estratégias  de marketing que representem um conjunto de esforços para 

manter um relacionamento duradouro e estável com seus clientes.

Apesar  de  estudos  realizados  terem  enriquecido  a  contextualização  sobre  as 

competências  associadas  ao  conhecimento  de  marketing,  uma  série  de  questões  ainda  se 

mantém aberta.  Segundo Gonçalves,  Matos e  Oliveira  (2003) vários  autores  defendem as 

competências associadas ao conhecimento de marketing, porém o seu impacto na geração de 
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vantagens competitivas continua sem resposta. Não obstante a esses aspectos, o estudo sobre a 

pequena  empresa  ainda  é  pouco  tratado,  tanto  em  nível  nacional  como  internacional  e, 

efetivamente, são poucos os trabalhos, pesquisas e publicações sobre a prática de marketing 

na  pequena  empresa,  em  especial  a  respeito  da  Comunicação  Integrada  de  Marketing 

(IKEDA,1993).

Conforme visto anteriormente as pequenas empresas estão enfrentando cada vez mais 

maiores concorrentes, o que dificulta o seu crescimento, e principalmente, a sua manutenção 

no  mercado,  pois  os  proprietários  das  mesmas  desconhecem  as  principais  estratégias  de 

marketing e competitivas, muito menos o que seria Comunicação Integrada de Marketing, e as 

agências  de  publicidade  e  comunicação,  quando  contratadas,  atuam  apenas  na  área  de 

comunicação, não possuindo uma visão holística da empresa como um todo, função essa, que 

até  pouco  tempo  atrás  não  era  exigida  pelo  mercado.  E  a  comunicação  vai  além dessas 

ferramentas específicas da promoção. O projeto de produto, seu preço, a forma e a cor de sua 

embalagem e as lojas o que vendem, tudo comunica alguma coisa aos compradores. 

Portanto, embora o mix de promoção seja a atividade básica de comunicação, o mix 

inteiro de marketing – promoção, produto, preço e praça – deve ser coordenado visando obter 

um grande impacto de comunicação (KOTLER; ARMSTRONG, 1997).  Esse cenário exigiu 

que as estratégias de comunicação fossem deixadas de serem vistas de forma dissociáveis, 

desenvolvendo-se a Comunicação Integrada de Marketing.

Dessa forma, este estudo visa a contribuir com o meio acadêmico de duas formas: a 

primeira é solucionar a questão de como que a CIM estaria auxiliando no desenvolvimento do 

valor  da  marca  da  empresa,  nesse  caso,  o  pequeno  empresário,  mercado  esse  que  estão 

atuando  as  pequenas  agências  de  publicidade,  pois  as  grandes  empresas  possuem  um 

departamento de marketing com agências internas, ou grandes agências de outros estados. E o 

segundo seria a carência de literatura sobre a área, e ressaltando a importância das agências 

estarem  possuindo  uma  visão  holística  do  composto  mercadológico  da  empresa,  e  mais 

especificamente da Comunicação Integrada de Marketing.

Segundo  Santana  (2004)  a  maioria  das  empresas  investe  em  comunicação  de 

marketing,  mas não utilizam qualquer tipo de programa de integração da comunicação de 

marketing. Mesmo os gestores destas empresas percebendo que há relação entre investir em 

comunicação de marketing e estabelecer o valor de marca com os benefícios da CIM, estas 

relações são baixas.
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3. O Marketing e a Comunicação Integrada de Marketing

O 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. Tais necessidades e desejos são satisfeitos mediante a compra de produtos e 

serviços, esta compra pode ser impulsionada por uma necessidade fisiológica (alimentação, 

abrigo, frio) ou psicológica (status, segurança, diversão, etc.).

O marketing é definido Kotler  (1997, p.  27) como “o processo de planejamento e 

execução desde a concepção, preço, promoção e distribuição de idéias, bens e serviços para 

criar trocas que satisfaçam os objetivos de pessoas e de organização”.

Dessa forma o marketing facilita o processo de troca e o desenvolvimento das relações 

com clientes examinando suas necessidades cuidadosamente, desenvolvendo um produto ou 

serviço  que  satisfaçam  suas  necessidades,  oferecendo  para  isto  um  preço  certo, 

disponibilizando no canal de distribuição certo, e desenvolvendo um programa de promoção 

com uma comunicação  que desperte  o  interesse.  Os quatro  P’s  -  produto,  preço,  praça  e 

promoção- são os elementos do mix de marketing. A função básica do marketing é combinar 

esses quatro elementos através de um programa de marketing para facilitar  o potencial  de 

troca com os consumidores em seus lugares de consumo.

O próprio mix de marketing não faz por si só acontecer. Os comerciantes devem ter 

conhecimento sobre os assuntos e opções envolvidas em cada elemento do mix. Eles também 

devem  estar  atentos  de  como  estes  elementos  podem  ser  combinados  para  prover  um 

programa de marketing efetivo. O composto mercadológico de marketing é a combinação de 

ferramentas estratégicas usadas para criar valor para os clientes e alcançar os objetivos da 

organização.

De acordo com Belch e Belch (1998), no caso específico do P promoção, o programa 

deve fazer parte de uma estratégia de marketing viável e coordenada com outras atividades do 

marketing. A empresa pode dispender grande somas em anunciar ou promover vendas, mas 

tem  pouca  chance  de  sucesso  se  o  produto  for  de  qualidade  pobre,  o  preço  estimado 

impróprio,  ou  não  possua  distribuição  adequada  para  os  consumidores.  Muitas  empresas 

reconhecem também a necessidade  para  integrar  seus  vários  esforços  de comunicação  de 

marketing,  como propaganda,  marketing  direto,  promoção de vendas,  e  relações  públicas, 

para alcançar de forma mais efetiva a comunicação de marketing. 

Segundo Sandhusen (2003) os efeitos de marketing sobre o processo de compra do 

consumidor incluem efeitos da estratégia de marketing, seja no aspecto de produto, preço, 
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praça ou promoção. A estratégia  de produto pode influenciar a avaliação do produto pelo 

consumidor e sua capacidade de proporcionar valor.  A estratégia de preço pode induzir  à 

seleção de um determinado produto que aumente ou diminua o custo total  da compra.  A 

estratégia do profissional de marketing para a distribuição pode influenciar a seleção com 

base na disponibilidade do produto. Finalmente,  a promoção pode tornar os consumidores 

conscientes de uma marca e incluí-la em seu conjunto considerado.

Neste  estudo  foi  dado  maior  ênfase  nas  operações  de  marketing  posteriores  à 

produção, tais como a criação e desenvolvimento de campanhas de publicidade e promoção, a 

ação dos vendedores e de marketing direto, a distribuição dos produtos e merchandising e os 

serviços pós-venda, o que chamaremos de Comunicação Integrada de Marketing.

3.1 Comunicação Integrada de Marketing
A  Comunicação  Integrada  de  Marketing  (CIM)  é  o  processo  de  desenvolvimento  e  de 

implementação  de  várias  formas  de  programas  de  comunicação  com  clientes  existentes  e 

potenciais no decorrer do tempo. O objetivo da CIM é influenciar ou afetar diretamente o 

comportamento do público-alvo das comunicações. A CIM considera todas as fontes de marca 

ou contatos da empresa que um cliente ou prospecto tem com um produto ou serviço como 

um canal potencial para divulgação de mensagens futuras. Além disso, a CIM faz uso de todas 

as formas de comunicação que são relevantes para os clientes atuais e potenciais, e às quais 

eles devem ser receptivos. Em resumo, o processo de CIM começa com o cliente ou prospecto 

e então retorna para determinar e definir as formas e métodos através dos quais programas de 

comunicações persuasivos podem ser desenvolvidos (SCHULTZ, 1993 apud SHIMP 2002, 

p.40).

De acordo com Santana (2004) a comunicação integrada diz respeito ao composto da 

comunicação  organizacional,  que  inclui:  a  comunicação  administrativa;  a  comunicação 

institucional e a comunicação mercadológica. A comunicação administrativa é aquela que se 

processa  dentro  da  organização,  fundamental  para  o  processamento  das  informações  no 

âmbito interno das funções administrativas. A comunicação institucional é a que possibilita a 

uma organização ter um conceito e um posicionamento favorável perante a opinião pública. Já 

a comunicação mercadológica está voltada para a divulgação dos produtos e serviços de uma 

organização.  Os  três  tipos  de  comunicação  mencionados  integram  a  comunicação 

organizacional,  que  deve  formar  um  conjunto  harmonioso,  apesar  das  diferenças  e  das 

especificidades  de cada  setor  e  dos  respectivos  subsetores  (OLIVEIRA, 1998;  KUNSCH, 

1995).
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Segundo Dias (2003) a comunicação integrada de marketing abrange o conjunto de 

ações integradas de comunicação e promoção. Sendo esta uma das quatro áreas integrantes do 

composto de marketing.

O  “P”  de  promotion,  abrange  o  conjunto  de  ações  integradas  de  comunicação  e 

promoção,  que têm como objetivos:  fixar  o  produto  na mente  do consumidor;  criar  uma 

mensagem única, consistente, compreensível e crível sobre o produto; construir uma imagem 

de  marca  diferenciada  e  sustentável  na  mente  do  consumidor;  oferecer  informações  e 

incentivos  para  o  consumidor  adquirir  o  produto  ou  serviço  da  empresa;  e  gerar  atitude 

favorável dos diversos segmentos de público para as iniciativas da empresa.

Dias  (2003,  p.  272)  complementa  seu  conceito  de  comunicação  integrada  de 

marketing, afirmando: 

O conceito de comunicação integrada resulta do reconhecimento de que os 

objetivos  da  comunicação  de  marketing  só  poderão  ser  eficazmente 

alcançados  se  todos  os  elementos  do  programa  de  comunicação  forem 

coordenados e integrados, de modo a criarem uma posição,  mensagem ou 

imagem únicas, diferenciadas e consistentes na mente do consumidor-alvo 

do produto (grifo nosso).

O mix de comunicação integrada de marketing  é  composto  por diversas variáveis, 

incluindo:  relações  públicas  e  publicidade,  marketing  direto,  propaganda,  venda  pessoal, 

marketing na internet, promoção de vendas. Segundo Ogden (2002) essas variáveis devem 

estar  completamente  integradas,  de  modo  a  comunicarem  a  mesma  coisa  para  todos  os 

interessados. Cada uma dessas variáveis estão descritas nos sub capítulos que seguem.

3.1.1 Propaganda

Propaganda  pode  ser  definida  como  qualquer  anúncio  ou  comunicação  persuasiva 

veiculada  nos  meios  de  comunicação  de  massa  durante  determinado  período  e  num 

determinado espaço.  Segundo Churchill  e  Peter  (2000)  ao escolher  quando,  onde e como 

anunciar,  os  profissionais  de  marketing  devem selecionar  o  método  que comunicará  suas 

mensagens com mais eficácia e eficiência.

Segundo  Pride  e  Ferrel  (2000)  a  propaganda  oferece  vários  benefícios.  É 

extremamente eficiente em termos de custo quando alcança uma vasta quantidade de pessoas 

a um custo baixo por pessoa. A propaganda também permite repetir diversas vezes o anúncio 

por  usuário.  Além disso,  anunciar  um produto,  ou  empresa,  de  determinada  forma  pode 
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aumentar seu valor, e a visibilidade que a organização ganha com a propaganda pode ampliar 

sua imagem.

A propaganda também tem suas limitações. Mesmo que o custo por pessoa alcançada 

seja baixo, o desembolso absoluto em dinheiro pode ser extremamente alto. Os altos custos 

podem limitar, e às vezes impedir, o uso da propaganda em um mix de promoção realizado 

pelo micro e pequeno empresário.

3.1.2 Venda pessoal

Nickels  e  Wood  (1999,  p.  324)  definem  a  venda  pessoal  como  o  “processo  de 

comunicação interpessoal no qual representantes da empresa identificam clientes potenciais, 

examinam  suas  necessidades,  apresentam  informações  sobre  o  produto,  conseguem 

compromisso e acompanham e mantêm os relacionamentos de troca com eles”.

Conforme o termo sugere, a venda pessoal se baseia no contato pessoal para estimular 

a comunicação de duas vias. As outras técnicas da CIM são essencialmente não-pessoais.

A venda pessoal é a venda que envolve interação pessoal com o cliente, seja ela face a 

face, por meio de telefone, fax ou computador. Sendo feita por meio de qualquer veículo que 

permita  interação  direta  e  pessoal  entre  vendedor  e  comprador,  a  venda  pessoal  garante 

feedback  imediato  para  os  profissionais  de  marketing.  Nesse  elemento  do  mix  da 

comunicação integrada, a mensagem pode ser direcionada a indivíduos específicos.

Segundo Möwen (1995), tanto os contatos pessoais quanto os telefônicos representam 

excelentes  oportunidades  para  o  tipo  de  comunicação  de  duas  vias  que  sustenta  o 

relacionamento de troca de longo prazo.

3.1.3 Promoção de vendas

A promoção de vendas consiste em incentivos de curto prazo que visam a estimular a 

compra ou a venda de um produto ou serviço. De acordo com Churchill e Peter (2000) os 

profissionais de marketing geralmente pensam na promoção de vendas como complemento 

para outros elementos do composto de comunicação. A promoção de vendas é definida pelos 

autores  como  a  pressão  de  marketing  exercida  na  mídia  e  fora  dela  por  um  período 

predeterminado  e  limitado  visando ao  consumidor,  varejista  ou  atacadista,  para  estimular 

experiências  com  um  produto,  aumentar  a  demanda  dos  consumidores  ou  melhorar  a 

disponibilidade do produto.

As promoções de vendas devem ter como objetivo construir um relacionamento com o 

consumidor,  ao  invés  de  criarem  apenas  volume  de  vendas  no  curto  prazo,  ou  troca 
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temporária de marcas,  devem ajudar a reforçar o posicionamento do produto e a construir 

relacionamento de longo prazo com os consumidores (CHURCHILL; PETER, 2000).

A  promoção  de  vendas  pode  ser  dirigida  aos  usuários  finais  (consumidores)  ou 

intermediários  (varejistas  e  atacadistas).  Como neste  artigo  esta  sendo falado da  pequena 

empresa, a promoção de vendas para o consumidor final será melhor detalhada. 

De  acordo  com Pride  e  Ferrel  (2000)  a  promoção  de  vendas  direcionada  para  o 

consumidor final tem como objetivo aumentar as vendas no curto prazo ou ajudar a construir 

uma participação de mercado no longo prazo. O objetivo pode ser induzir os consumidores a 

experimentar um novo produto, afastá-los dos produtos dos concorrentes, aumentar a compra 

de um produto maduro ou manter e recompensar os clientes leais.

Existem  muitos  tipos  de  promoções  de  vendas  que  podem  ser  utilizadas  para 

influenciar  o comportamento do consumidor.  Os principais  tipos de promoções de vendas 

para os consumidores são: cupons; ofertas especiais; brindes e prêmios; concursos e sorteios; 

amostra grátis; experiências grátis com o produto; displays no ponto de venda; abatimentos 

posteriores; programas de fidelização; exposições; brindes promocionais (SHIMP, 2002).

3.1.4 Relações Públicas e Publicidade

Segundo  Ogden  (2002),  embora  sejam  atividades  diferentes,  relações  públicas  e 

publicidade normalmente são agrupadas, pois desempenham a mesma função, sendo que em 

alguns casos são executadas pela mesma pessoa.

Quando a empresa paga a veiculação, como no caso da propaganda tradicional, ela 

tem total controle sobre a forma e o conteúdo do anúncio. A publicidade utiliza espaço não 

pago,  o  conteúdo  da  mensagem  é  determinado  pelo  meio  de  comunicação  utilizado.  A 

publicidade obtida é considerada gratuita, mas precisa ser direcionada, pois a empresa corre 

um grande de a publicidade obtida não ser positiva.

De acordo com Pride e Ferrel (2000), as relações públicas são um amplo conjunto de 

esforços usados para criar e manter relações positivas com seus públicos. Para os autores, 

manter relações positivas com um ou mais públicos pode afetar as vendas e os lucros atuais de 

uma empresa, bem como a sua sobrevivência no longo prazo.

As relações  públicas  não devem ser  vistas  como um jogo de ferramentas  para ser 

usado apenas durante as crises. Para extrair o máximo das relações públicas, visando trabalhar 

com a imagem da empresa agregando valor a mesma, é aconselhável que a organização tenha 

alguém responsável por elas, interna ou externamente, e deve ter um programa permanente de 

relações públicas.
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3.2 Selecionando Elementos para o Mix de Comunicação

Ao definir os elementos do mix de comunicação, o empresário deve sempre levar em 

conta, que cada contato que o consumidor tem com a empresa é uma forma de comunicação. 

O real  desafio  para  o  planejador  das  comunicações  integradas  de  marketing  é  saber  que 

mensagens de contatos estão sendo feitas. Então ele deve arquitetar maneiras de integrar essas 

mensagens aos fluxos ininterruptos de comunicação que formam e realçam as opiniões, as 

atitudes e o comportamento expandido com relação à marca, nesse caso específico à empresa 

(SCHULTZ; TANNENBAUM; LAUTERBORN, 1994). Isso quer dizer que os anunciantes 

devem observar não apenas o que eles e seus concorrentes estão dizendo sobre a marca para 

os consumidores, mas como essas informações estão sendo decodificadas por eles.

Outro fator que o administrador de marketing deve levar em conta é que a propaganda, 

a promoção de vendas e publicidade desempenham papel fundamental na criação de valor 

para os clientes, tanto ao ajudá-los a tomar boas decisões de compra quanto ao reduzir os 

custos em termos de dinheiro, tempo e esforço. Por isso é importante que os profissionais de 

marketing devam empenhar-se em achar o composto de comunicação mais eficaz e eficiente, 

levando em conta as vantagens e desvantagens de cada tipo de comunicação.

4. Desenvolvendo Valor para o Cliente

Kotler (2001, p.56) acredita  que os clientes avaliam qual a oferta  que proporciona 

maior valor. “Eles formam uma expectativa de valor e agem com base nela. A probabilidade 

de satisfação e repetição de compra depende de a oferta atender ou não a essa expectativa”.

O  valor  de  marca  (ou  Brand  Equity)  é  definido  como  um “conjunto  de  ativos  e 

passivos ligados a uma marca, seu nome, e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do 

valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores 

dela” (AAKER, 1998, p.16).

Aaker  (1998)  também  apresenta  que  o  valor  de  marca  é  um  conceito 

multidimensional,  consistindo da lealdade,  atenção,  qualidade  percebida,  associações  e  de 

outros ativos de propriedade da marca. Dessa forma, o valor de marca depende de que os 

clientes façam associações positivas e fortes relacionadas a esta, percebam que a marca é de 

alta qualidade e sejam leais à mesma.

Qualidade percebida
Conhecimento que o consumidor tem da qualidade em geral ou superioridade de um produto ou 
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serviço pretendido em relação às alternativas. Propicia a opção de cobrar um preço premium.
Lealdade à marca

Ocorre quando as atitudes e crenças favoráveis à marca levam à compra repetida de uma mesma 

marca ou conjunto de marcas, a despeito de influências e esforços de marketing que levem a um 

comportamento de mudança de escolha. Proporciona a redução de custos, aquisição de novos 

clientes, aumento de vendas, boca-a-boca positivo e o estabelecimento de barreiras às ações da 

concorrência.
Atenção à marca

Habilidade do consumidor em lembrar e reconhecer a marca. Envolve a capacidade do cliente de 

relacionar a marca a associações exatas na memória. 
Associações à marca

Qualquer coisa ligada na memória a uma marca que ajude o consumidor a processar ou recuperar 

informação, diferenciar ou posicionar marcas, além de dar razões para a compra e criar atitudes ou 

sentimentos preferencialmente positivos. São utilizadas para posicionar a marca em uma 

determinada categoria de produto e também para construir valor. 
Outros ativos

Consiste de outros ativos, como patentes, marcas registradas e canais de relacionamento, que 

servem para inibir ou até mesmo impedir as ações dos concorrentes. 
Fonte: Aaker (1998)

Quadro 1 – Dimensões e características

Segundo Santana (2004) de modo geral, a leitura destas dimensões implica dizer que o 

valor de marca depende de que os clientes façam associações positivas e fortes relacionadas a 

esta, percebam que a marca é de alta qualidade e sejam leais à mesma. Mas, a qualidade 

percebida, a lealdade, a atenção e as associações à marca não acontecem automaticamente 

(AMARAL; NIQUE, 2001).  Os esforços de comunicação de marketing desempenham um 

papel essencial em estimular nos clientes uma atitude positiva em relação a uma marca, com o 

objetivo principal de encorajá-los a escolhê-la ao invés de outra oferecida pela concorrência 

(SHIMP, 2002; ENGEL et al., 2000; SCHULTZ, 1998, 2000; AAKER, 1998).

Para Kotler (2001, p.56) “valor é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo 

total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os clientes 

esperam  de  um  determinado  produto  ou  serviço”.  Completando  o  conceito  de  Kotler, 

Lovelock e Wright (2001, p.25) fundamentando-o como “o mérito de uma determinada ação 

ou objeto em relação às necessidades de um indivíduo em um dado momento”. 

Os autores ainda complementam seu conceito com a seguinte explicação: 

As empresas  criam valor oferecendo os  tipos de serviços que os clientes 

necessitam, apresentando acuradamente suas capacidades e realizando-as de 

maneira agradável e conveniente por um preço justo. Em troca, as empresas 
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recebem valor de seus clientes, principalmente na forma do dinheiro pago na 

compra e utilização dos serviços em questão.

Pode-se  entender  que  uma  marca  possui  valor  à  medida  que  os  consumidores  se 

familiarizam com ela e têm armazenadas em sua memória associações favoráveis, fortes e 

únicas. Ou seja, o valor da marca da perspectiva do consumidor consiste em duas formas de 

conhecimento: consciência da marca e imagem da marca.

Em geral os objetivos de aumentar o valor da marca são atingidos inicialmente através 

de  uma  identidade  positiva  para  marca,  mas  principalmente  através  de  marketing  e  de 

programas de comunicação que gerem associações favoráveis,  forte e únicas na mente do 

consumidor entre uma marca e seus atributos/benefícios. Produto que têm alta qualidade e 

apresentam  um  significado  positivo  possuem  alto  valor  de  marca.  Mas  são  necessários 

esforços de comunicação de marketing eficazes e consistentes para gerar e manter valor da 

marca.  Uma  imagem  favorável  não  acontece  automaticamente.  Atividades  constantes  de 

comunicação são normalmente necessárias para criar associações favoráveis, fortes e talvez 

únicas em relação a uma marca.

Um dos principais efeitos em aumentar o valor de uma marca é que a fidelidade à 

marca por parte do consumidor também deve crescer. Na verdade,  o crescimento a longo 

prazo e a lucratividade são altamente dependentes da criação e do reforço da fidelidade à 

marca.

5. Considerações Finais

A Comunicação Integrada de Marketing é uma nova maneira de se olhar para o todo, 

onde há algum tempo via-se apenas partes distintas, tais como propaganda, relações públicas, 

promoções  de  venda,  compras,  comunicações  de  empregados  e  assim  por  diante.  É  o 

realinhamento das comunicações a fim de observá-las do mesmo modo como o cliente as vê, 

como um fluxo de informações proveniente de fontes indistinguíveis. A CIM, portanto, surge 

como  uma  ferramenta  estratégica  para  ajudar  a  assegurar  a  sinergia  e  consistência  da 

mensagem, independentemente do veículo de comunicação usado para transmiti-la.

Esse  novo  modo  de  pensar  a  comunicação,  segundo  Schultz  (1994),  exige  uma 

dedicação quase religiosa à criação de uma disciplinada estratégia  de comunicação.  Se as 

ações promocionais forem planejadas de forma indissociável, isto resultará na criação de uma 

personalidade exclusiva de marca ou serviço que distingue o produto/serviço dos de seus 
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concorrentes, uma mensagem de venda integrada conduz à comunicação pessoal, o tipo de 

comunicação que as pessoas querem ouvir e agir de acordo.

Entretanto,  a  comunicação  integrada  de  marketing  funcionará  somente  quando  a 

mesma brotar de uma estratégia de comunicações bem embasada, investigada e orientada pela 

curiosidade, que se inicie com o cliente.  A estratégia das comunicações requer um pensar 

criativo, o elemento mais criativo de todo o conjunto de marketing.

É  importante  destacar  a  importância  das  agências  de  publicidade  observarem  a 

comunicação  e  a  propaganda  como  partes  integrantes  do  processo  de  marketing.  E  a 

necessidade  de  utilizar  as  ferramentas  de  comunicação  de  marketing  conjuntamente.  O 

planejamento e a implementação das comunicações de marketing devem ocorrer através de 

um consistente processo coordenado funcionalmente.
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