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RESUMO 

                                                   

O presente trabalho teve como tema o mecanismo de divulgação e prospecção de clientes, 

utilizando propaganda e promoção. O objetivo a que se destinou foi sugerir mecanismos de 

divulgação e prospecção de clientes na empresa Clinivita. Elaborou-se uma pesquisa, para 

analisar como está sendo feita a divulgação e o contato dos clientes com a empresa, buscando 

assim colaborar para o crescimento da clientela na empresa Clinivita. Fez-se um estudo e uma 

análise das ferramentas de marketing na área comercial da empresa. O presente estudo contou 

com a realização de uma pesquisa através de um questionário com os clientes para apurar o 

nível de conhecimento sobre a empresa e como os mesmos souberam dos serviços prestados 

pela clínica. Constatou-se que a maioria dos clientes residem no município de Tapejara, 

poucos são os que moram no interior. Algumas modificações e melhorias a divulgação da 

clínica são sugeridas no decorrer do trabalho. 

 

Palavras-chave: Marketing. Propaganda. Promoção. 
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ABSTRACT 

 

The present work had as its theme the diffusion mechanism and prospect customers, using 

advertising and promotion The goal that was intended was to suggest mechanisms for 

disclosure and client prospecting company in Clinivita. We developed a survey to analyze 

how the disclosure is being made and the customer contact with the company, seeking thereby 

contribute to the growth of the company Clinivita clientele. There was a study and analysis of 

marketing tools in the commercial business. This study involved conducting a survey through 

a questionnaire with clients to determine the level of knowledge about the company and how 

they learned of the services provided by the clinic. It was found that most customers residing 

in the municipality of Tapejara, few are those who live inside. Some modifications and 

improvements to disclosure of the clinic are suggested in thiswork. 

 

Key-words: Marketing. Propaganda. Promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema “Marketing com enfoque em Propaganda e 

Promoção”, foi realizado com o objetivo de esclarecer de uma forma simples e clara, 

conceitos básicos de Marketing em Propaganda e Promoção. Escolheu-se 

Propaganda e Promoção dentre os componentes de Marketing por ser mais 

dinâmico em todo o processo e por oferecer uma base maior conceitual e de 

conduta. Por outro lado, esse trabalho visa desmistificar essa palavra Marketing. 

Traduzindo-se ao pé da letra, ela significa “Mercadizar”, isto é execução dos 

negócios que encaminham dos produtores aos consumidores, o fluxo de 

mercadorias e serviços. Para fazer com que isso ocorra pode-se enfatizar: produto, 

preço, propaganda (praça) e promoção por ser um campo mais dinâmico, com maior 

variedade de tipos e conceitos, daí veio a escolha do tema.O composto promoção 

não é utilizado só quando surge um produto novo, pois os produtos já existentes no 

mercado as vezes, precisam de um novo toque, para que eles possam aparecer no 

mercado.A propaganda é uma tática mercado lógico, em instrumento de vendas. A 

propaganda deve ser trabalhada com arte, criatividade, raciocínio para que ela 

possa ser aplicada da melhor forma. 

Este trabalho tem como objetivo conhecer melhor a empresa Clinivita e efetuar 

uma analise de Marketing. 

      Sendo assim contribuir com a empresa, trazendo sugestões para que possam 

ser aplicadas na organização, para melhor cada vez mais. 

Quando a Clinivita começo suas atividades, não havia tanta concorrência no 

setor de prestação de serviços, os pacientes não eram tão exigentes. Mas hoje há 

vários concorrentes em todas as áreas que estão situadas na empresa, e também os 

clientes no caso pacientes estão cada vez mais exigentes. 

A empresa está bem localizada em Tapejara, pois ela se encontra na rua 

Coronel Lolico N°747, perto da Secretaria da Saúde, além de ficar perto da clinica 

aonde a maioria dos médicos de Tapejara trabalham, essa região é bastante 

movimentada por pessoas. 
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Infelizmente, a Clinivita não é conhecida pela maioria da população Tapejarense 

e das pessoas que vem do interior, porque normalmente a onde eles moram não tem 

fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e odontologia, então essas pessoas 

vem procurar na cidade de Tapejara por ser mais perto. Por isso vai ser preciso  

trabalhar e investir na parte da Propaganda e Promoção. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A empresa Clinivita nos últimos tempos enfrenta muita concorrência no 

mercado. Deste modo verificou-se a necessidade de estudar alguns conceitos de 

Marketing, dando ênfase a Propaganda e a Promoção, para aumentar a imagem de 

empresa bem como conquistar novos clientes. 

Do ponto de vista acadêmico, este projeto forneceu maiores conhecimentos 

na área de marketing, e teve como objetivo aumentar o conhecimento, aprofundando 

ainda mais os ensinamentos recebidos durante o curso. 

Com o aumento da concorrência e a mudança diária de mercado, a empresa 

precisa buscar ferramentas de marketing que auxiliem e desenvolvam o setor de 

propaganda e promoção para que seus objetivos sejam atingidos 

A utilização de propaganda, folders e sites tornaram-se imprescindíveis para a 

divulgação de todos os produtos oferecidos pela empresa. É necessário verificar, se 

ferramentas como essas estão sendo utilizadas de forma correta pela empresa e 

colaborando para um atendimento completo aos clientes. 

Neste trabalho, pretende-se analisar o comportamento, formas de divulgação 

e prospecção de marcado, estudar as teorias ligadas ao setor e desenvolver 

juntamente com os conceitos teóricos novos planos de marketing para o crescimento 

das vendas e assim maior retorno à empresa. 

O objetivo da comunicação integrada de marketing é manter um diálogo com 

os clientes e outros grupos de interesse, permitindo que a empresa responda de 

forma rápida às suas necessidades e desejos em constante mutação (NICKLES e 

WOOD, 1999, p. 320). 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para que os objetivos fossem atingidos, este trabalho foi dividido em duas 

etapas. Sendo que a primeira parte foi através de uma pesquisa bibliográfica, ou 

seja, um estudo de fontes secundárias sobre o tema, necessária para um bom 

desenvolvimento. Para Lakatos e Marconi (1992, p. 43) “a pesquisa bibliográfica 

permite que o pesquisador entre [...] em contato direto com tudo aquilo que foi 

escrito sobre determinado assunto”.  

Em relação ao método de estudo o presente trabalho é uma pesquisa 

descritiva, sobre a qual pode-se compreender o entendimento de Gil (2002, p. 42) 

que: “As pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno [...]”.. 

Este estudo foi realizado na empresa de prestação de serviço Clinivita que 

esta localizada na cidade de Tapejara/Rs. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

Esta pesquisa está caracterizada como uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa. A pesquisa qualitativa será feita porque os dados serão junto a empresa 

inter relacioná-los com abordagens . 

Em primeiro lugar fez-se o reconhecimento da empresa Clinivita, através de 

visitas para conhecer melhor a estrutura da empresa, os processos de 

funcionamento de cada setor da Clinivita e seus cooperadores. Para conseguir estas 

informações foi feito uma reunião com os profissionais da empresa. E assim pode-se 

conhecer quais as técnicas que eles costumam utilizar para aplicar a propaganda e 

promoção. 

Realizou-se uma pesquisa com os clientes para saber mais sobre o mercado 

em que a empresa atua. Após coletar estas informações será feita uma analise da 
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empresa, e baseado nesta analise será sugerido melhorias em relação a 

propaganda e promoção para ser aplicado na empresa. 

 

3.2 Local e Sujeitos da Pesquisa 

 

 A coleta dos dados foi realizada na empresa Clinivita, localizada em 

Tapejara/RS, através de uma conversa com os profissionais da empresa estudada, e 

também a aplicação de um questionário para os clientes, sendo a mesma uma 

pesquisa com 08  perguntas abertas. 

 

3.3 Instrumentos e Técnicas para a Coleta de Dados 

 

Os objetivos propostos neste trabalho foram alcançados, através de uma 

pesquisa de campo, onde foi aplicado um questionário que envolveu os pacientes da 

Clinivita. A entrevista foi feita com perguntas abertas aos entrevistados. Neste 

questionário foram elaboradas 08 perguntas básicas para a análise dos aspectos 

que se pretende investigar. 

 

3.4 Variáveis 

 

O presente trabalho foi elaborado com base nas seguintes variáveis: 

Marketing: No entender de Kotler (apud COBRA, 2009, p. 24), “Marketing é um 

processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e 

desejam através da criação oferta e troca de produtos de valor com outros”. 
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Propaganda: De acordo com Kotler (1991, p. 29), “a propaganda é qualquer forma 

remunerada de apresentação não-pessoal e promocional de idéias, bens ou serviços 

por um patrocinador identificado”. 

Promoção: (SHIMP, 2002) ressalta que a promoção tem como função estimular a 

demanda relacionando serviços às necessidades e desejos de seus clientes. 

 

3.5 Análise e Interpretação dos Resultados 

 

A análise e interpretação de dados foi realizada através da conversa com os 

profissionais da Clinivita aonde eles apresentarão artigos, revistas ideias para a 

melhoria. 

Sendo assim foram, agregados os resultados da pesquisa de campo, para 

obtenção dos objetivos propostos. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

A Clinivita iniciou suas atividades no dia 05 de Dezembro de 2003, a 

fundadora da Clinivita foi Elisangela Mariotto Colpo e sua sócia Aline Sitta 

fisioterapeutas. 

Quando fundada havia somente fisioterapia.Ao se passar alguns meses 

estavam com a parte de Nutrição, Fonoaudiologia e Psicologia. A Clinivita foi a 

primeira clínica multifuncional de Tapejara. Há três anos foi  reformado uma sala que 

estava sobrando e ai que entrou a parte da Odontologia. Hoje nela atuam nove 

profissionais da saúde, sendo eles: duas fisioterapeutas, uma nutricionista, uma 

fonoaudióloga, uma psicóloga e quatro dentistas. 

Os profissionais da Clinivita estão sempre em busca de novos conhecimentos 

para inovar seus atendimentos e técnicas, para seus clientes saire, satisfeitos e 

felizes com o atendimento e com o resultado.    

                                                              

Nutrição: Nut. Ana Teresa Lamb  

Através dos alimentos e da prescrição dos suplementos busca-se a saúde 

dos pacientes nas mais variadas situações, como diabete, emagrecimento, 

intolerâncias e alergias alimentares, hipertensão, constipação, gestações, etc. Com: 

- Avaliações antropométricas com cálculo de percentual de gordura e massa 

magra em todas as faixas etárias; 

- Prescrições de cardápios individualizadas; 

- Atendimento em grupo para sobrepeso; 

 - Reeducação alimentar individual e familiar; 

- Atendimentos domiciliares sempre que necessário; 

- Cardápios individualizados com alimentos específicos através do 

questionamento dos sintomas e sinais; 

- Teste de alergias alimentares pelo método de biorressonância 
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Psicologia: Psico. Simone Zoppas  

- Avaliação psicológica,  

- Psicoterapia de adultos, adolescentes e crianças; 

- Orientação vocacional. 

A psicologia busca oferecer aos pacientes condições emocionais para que 

possa viver com qualidade de vida e garantir um bom desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

 

Fonoaudiologia: Fono. Vanesssa Girardello  

- Previne, avalia e trata os problemas de voz; 

- Trata dificuldades na linguagem oral (fala) e escrita (dificuldade de 

aprendizagem),  

- Trabalha a motricidade oral (musculatura do rosto e funções de mastigação, 

deglutição, respiração e sucção) e; 

- Testes de audição (audiometria, teste da orelhinha, terapia para surdos); 

 - Além de atendimento a empresas através da audiometria  ocupacional, 

gerenciamento audiológico, Pca - programa de conservação auditiva, e perícia em 

audiologia.     

                                                             

Fisioterapia: Fisio. Aline Sitta Crefito... e Elisangela M. Colpo  

- Atendimentos para problemas ortopédicos (dor nas costas, má postura, 

tendinites), 

- Neurológicos (derrames, doenças de parkinson),  

- Respiratórios (pneumonias, ronquites); 

- Uroginecológicos (incontinência urinaria); 
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- Usamos fatores físicos como: exercícios, terapia manual, quiropraxia, 

eletroterapia, no tratamento e reabilitação dos pacientes. 

 

Odontologia: Valmor Caldato, Cristian Sbardelotto, Fabricio Lovatto e Clenir 

Copatti. 

Na parte de odontologia é trabalhado, com: 

 Prótese dentária, aparelhos fixos e móveis, clareamento, estética e 

toda a parte clínica. 
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Fonte: Clinivita 

 

Salas de Atendimentos 

  

Fonoaudiologia 
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Fonte: CliniVita 

 

4.1 Caracterização da Empresa 

 

Razão Social: Colpo e Sitta LTDA   

Endereço: Rua Coronel Lolico, 747 - Centro - CEP 99950-000 Tapejara/RS 

Telefone: (54) 3344-2098 

E-mail: CLINICACLINIVITA@HOTMAIL.COM 

CNPJ: 04.409.168/0001- 

Nome fantasia: Clinivita 

 

4.2 Missão 

  

É fazer com que todos os pacientes sintam-se satisfeitos pelos serviços 

prestados. Pois a equipe sempre esta em busca de aperfeiçoamento para 
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proporcionar um atendimento diferenciado que atenda as necessidades dos que nos 

procuram, aqui a saúde dos nossos pacientes é nossa maior recompensa 

. 

4.3 Visão 

  

Ser reconhecida pela qualidade de nosso atendimento, por todos os pacientes 

e toda a comunidade. 

 

4.4 Valores  

 

Responsabilidade, ética, respeito, comprometimento. 

 

4.5 Descrição e Avaliação da Estrutura e Filosofia da Empresa 

 

 A estrutura da empresa é simples. A empresa é gerenciada por praticamente  

os profissionais que atuam na clinivita. Atualmente,todos os setores na Clinivita são 

considerados importantes 

Na Clinivita possui somente uma funcionária que fica encarregada das 

agendas de cada profissional, de pagamento e recebimento de contas, de compras, 

de recepcionar os pacientes. 

No que diz respeito às promoções, na verdade não é feito nenhum tipo de 

promoção. Somente no final do ano é feito um sorteio entre os pacientes de 

fisioterapia,é  sorteado uma sessão de drenagem, 1 de osteopatia e 1 sessão de 

RPG. Quanto a divulgação a mesma é feita apenas através da rádio Tapejara, todas 

a manhãs. A Clinivita tem concorrente como a Fisio Corpo, que é uma clínica mais 

ou menos parecida com a Clinivita, portanto, há uma disputa, mas a clínica não 

perde pacientes, muitos procuram os concorrentes, mas acabam voltando Clinivita. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Para que os objetivos propostos para este trabalho sejam alcançados de 

forma eficiente e satisfatória, o mesmo é baseado na fundamentação teórica que se 

apresenta estruturada a seguir em três subtítulos, sendo eles: 2.1 Marketing; 2.2 

Propaganda e 2.3 Promoção. 

 

5.1Marketing 

 

Muitas pessoas quando ouvem falar em marketing, pensam apenas como 

vendas e propaganda. Isso não causa nenhuma surpresa. Afinal, todos os dias, a 

todo o momento somos bombardeados por comerciais de televisão, anúncios em 

jornais e revistas, ofertas na internet e campanhas de telemarketing. Pode-se dizer, 

no entanto, que vendas e propagandas constituem apenas a ponta do iceberg do 

marketing, ainda que sejam importantes, são apenas duas das funções de 

marketing, e não necessariamente as mais importantes. “Hoje, o marketing não deve 

ser entendido no velho sentido de efetuar uma venda, mas no de satisfazer as 

necessidades dos clientes” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 3). 

No entender de Kotler (apud COBRA, 2009, p. 24), “Marketing é um processo 

social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam 

através da criação oferta e troca de produtos de valor com outros”. Salientam Kotler 

e Keller, que o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades 

humanas e sociais, de um jeito mais simples, podemos dizer que ele além de suprir 

necessidades, gera lucros. (2006, p. 4). 

O conceito de marketing evoluiu ao longo do tempo. Na visão de Las Casas 

(2009, p. 7) o mesmo “passou a considerar o relacionamento como forma de se 

obter vantagem competitiva em um ambiente comercial cada vez mais concorrido”. 

O marketing não se constitui em um trabalho livre de qualquer interesse 

particular. Pode-se dizer que seu ponto de vista é bem ligado às empresas, e a 

melhor maneira de fazer com que vendedores e consumidores se encontrem é fazer 
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com que os consumidores sejam atraídos pelos produtos que os primeiros 

colocaram no mercado 

Na visão de Kotler (2006, p. 2), "O Marketing está por toda parte". Sua 

abordagem perpassa pela idéia de que ao longo dos anos, o Marketing deixou de 

ser “um simples departamento de vendas de uma estrutura organizacional em que 

profissionais trabalham principalmente em equipes interdisciplinares”. Conforme 

Kotler: 

 

 

[...] é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem 
a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a 
administração do relacionamento com eles, de modo que beneficiem a 
organização e seu público interessado. (KOTLER, 2006, p. 4). 

 

            Marketing no entanto é a administração de mercados para efetuar trocas e 

relacionamentos com o propósito de criar valor e satisfazer necessidades e desejos, 

assim, define-se marketing como sendo um processo administrativo e social pelos 

quais os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da 

criação, oferta e troca de produtos e valor com terceiros. 

De acordo com Siqueira “o conceito de marketing foi ampliado para empresas 

comerciais, de serviços, agrícolas, bem como para as organizações sem fins de 

lucro [...]” (1992, p. 24). Em um conceito mais atual da American Marketing 

Association (apud SIQUEIRA, 1992, p. 227) marketing é “o processo de 

planejamento e execução da concepção, definição de preços, promoção e 

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

individuais e organizacionais”. 

Kotler e Armstrong (2003, p. 3) explicam que a função de marketing é lidar 

com os clientes. “Entender, criar, comunicar e proporcionar ao cliente valor e 

satisfação constituem a essência do pensamento e da prática do marketing 

moderno”, quer dizer, “marketing é a entrega de satisfação para o cliente em forma 

de benefício”. 
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Os autores seguem dizendo que o “bom marketing é essencial para o 

sucesso de toda a organização, seja ela grande ou pequena, com ou sem fins 

lucrativos, nacional ou global” (KOTLER e ARMSTRONG, 2003, p. 3). 

Vale ressaltar que hoje as ofertas são numerosas e o consumidor está cada 

vez mais exigente e as empresas devem se adaptar às necessidades “mutantes” dos 

seus clientes sob pena de acabarem fechadas em si mesmas. Em outros tempos, a 

ineficiência até podia ser permitida, hoje, no entanto, isso se torna inaceitável devido 

ás exigências dos consumidores e à concorrência. 

Para vencer a concorrência e para que a empresa possa mostrar-se 

competente, o setor de marketing precisa aproveitar ao máximo os avanços 

tecnológicos e, as estratégias de negócio atuais devem ter como base o 

entendimento dos diversos setores da organização. 

A velocidade no desenvolvimento de produtos deve acompanhar a velocidade 

das mudanças que afetam o mercado. Kotler afirma que para ele, marketing é “[...] a 

arte e a ciência de escolher os mercados-alvo e de conquistar, reter e cultivar 

clientes, por meio da citação, comunicação e fornecimento de valor superior para os 

clientes”. (2003, p. 11). Para uma definição mais detalhada Kotler acrescenta: 

 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos 
insatisfeitos, define e mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, 
especifica que mercados-alvo serão bem mais atendidos pela empresa, 
decide sobre produtos, serviços e programas adequados para servir a esses 
mercados selecionados e convoca a todos na organização para pensar no 
cliente e atender ao cliente> (2003, p. 13).  

 

Em resumo, o trabalho do marketing é converter as necessidades das 

pessoas em oportunidades lucrativas para as empresas. Verifica-se, portanto, a 

necessidade da presença fundamental e indispensável de um setor de marketing 

organizado e atuante, como requisito essencial para o sucesso de uma empresa. 
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Pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender. No entanto, 

“O objetivo do Marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o 

serviço seja adequado a ele e se venda sozinho”. (KOTLER, 2006, p. 4). "O Marketing 

envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais". Em síntese: 'O 

Marketing supre necessidades lucrativamente'. "O Marketing está por toda parte".  E 

“identifica a necessidade e cria a oportunidade. (KOTLER, 2006, p. 4) 

 

5.1.1Princípios de Marketing 
 

 
 

Os princípios de administração (planejar, organizar, dirigir e controlar) são 

também princípios do marketing. A maioria das publicações de marketing é de 

administradores. Porém, nos estudos da Administração de Marketing, é constante a 

utilização de conhecimentos oriundos da economia, da sociologia, da psicologia, da 

comunicação e da matemática. 

  
Todas essas áreas do conhecimento aplicadas ao marketing tornam possível 

à análise, o planejamento, a formulação, a implementação e o controle das 

estratégias e táticas de marketing. No Brasil ele é um campo privativo da 

Administração, de acordo com a Lei 4.769/65. No entanto, para o meu espanto e 

indignação, até mesmo muitos administradores desconhecem isto – classificam o 

marketing como uma outra área do conhecimento. Um absurdo! Tem até um Projeto 

de Lei do Deputado Eduardo Paes para regulamentar o exercício da “Profissão de 

Marketing” – outro absurdo sem tamanho. É a mesma coisa de tentar regulamentar a 

“Profissão de Cardiologista”, quando esta é uma especialidade médica, assim como 

o marketing é uma especialidade administrativa. 
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5.1.2 Composto Mercadológico  

 

Segundo Kotler e Armstrong (2003, p. 47), o composto mercadológico pode 

ser definido como um conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza 

para produzir a resposta que deseja no mercado alvo, ou seja, tudo que a empresa 

possa fazer para influenciar a demanda de seu produto. Para isso existem as 

variáveis conhecidas como ‘4Ps’: produto, preço, praça e promoção. 

Essas variáveis são definidas da seguinte forma: 

- Produto: Kotler e Armstrong (2003, p. 48), definem como “a combinação de 

bens e serviços que a empresa oferece para o mercado alvo”. 

Para Kotler (1995, p. 26), produto pode ser definido como, “algo que pode ser 

oferecido para satisfazer a uma necessidade ou desejo”. 

- Preço: Segundo Kotler (1995, p. 99), é a quantidade de dinheiro que o 

cliente tem que pagar pelo produto, o preço praticado pela empresa deve ser 

compatível com o valor percebido da oferta ou os compradores procurarão os 

concorrentes para comprar o produto escolhido. 

Para Kotler e Keller (2006, p. 458), “o preço continua sendo um elemento vital 

do mix de marketing. Ele é o único que produz receita; os outros só produzem 

custos”. 

Ainda segundo Kotler e Keller, o preço é um dos elementos mais flexíveis, 

pois pode ser alterado com maior rapidez, ao contrario das características de 

produtos, dos compromissos com canais de distribuição e até das promoções. 

Também informa ao mercado o posicionamento de valor almejado pela empresa 

para seu produto ou marca. Um produto bem elaborado pode determinar um preço 

elevado e obter um lucro superior (2006, p. 428). 

- Praça: “envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível 

aos consumidores-alvo” (KOTLER; ARMSTRONG, 2003, p. 48). Para Kotler (1995, 

p. 99), “praça (ou pontos), outra ferramenta-chave do composto de marketing, 

envolve as várias atividades da empresa para tornar o produto acessível e disponível 

aos consumidores-alvo”. 
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- Promoção: “O quarto P, promoção, abrange todas as ferramentas de 

comunicação que veiculam determinada mensagem para o público-alvo” (KOTLER, 

2009, p. 140). As ferramentas recaem em cinco categorias amplas: - Publicidade; - 

Promoção de vendas; - Relações públicas; - Força de vendas e - Marketing direto. 

“Promoção, trata das várias atividades da empresa responsáveis pela comunicação 

e promoção de seus produtos ao mercado-alvo” (KOTLER, 1995, p. 99). 

Observa Kotler, que os 4 Ps (produto, preço, praça, e promoção), 

representam a visão dos vendedores em relação as ferramentas de marketing 

disponíveis para entusiasmar compradores. Do ponto de vista de um comprador, 

cada ferramenta de marketing é projetada para prestar um benefício ao consumidor. 

Assim, empresas vencedoras serão aquelas que podem atender as necessidades do 

consumidor de forma econômica, conveniente e com comunicação eficaz (1995, p. 

100). Segundo Cobra (2009, p. 12) “A interação de uma organização com o seu 

meio ambiente interno e externo realiza-se por meio do composto de marketing”. 

 

5.2 Propaganda 

 

Destaca-se que hoje em dia a propaganda é considerada uma ferramenta 

natural do marketing que deve primeiramente ser pensada e consequentemente 

deve estar preocupada com os resultados que a mesma pode trazer a empresa, isso 

é, que ela seja uma ferramenta capaz de espalhar mensagens, seja para 

desenvolver preferências, ou para conscientizar pessoas, pois a mesma faz parte do 

panorama da comunicação observa Santana (2002). 

De acordo com Kotler (1991, p. 29), “a propaganda é qualquer forma 

remunerada de apresentação não-pessoal e promocional de idéias, bens ou serviços 

por um patrocinador identificado”, o uso dos anúncios pode ser feito não apenas por 

empresas, mas também por museus, agências governamentais, prestadoras de 

serviços com o objetivo de direcionar suas mensagens para públicos-alvo. Salienta 

Kotler que, a propaganda atua convencendo os consumidores, mudando sua 

percepção, informando, lembrando a necessidade e sugerindo onde encontrar o 

produto e ou serviço. 
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Conforme Sampaio (2003, p. 26) “a propaganda pode ser definida como a 

manipulação planejada da comunicação, visando, pela persuasão, promover 

comportamento em benefício do anunciante que a utiliza”, desta maneira a 

propaganda, por si só, tem o objetivo de informar e despertar o interesse no 

consumidor, sendo essencial para qualquer tipo de campanha ou evento 

promocional, mesmo por que de uma maneira ou de outra, todo mundo é 

influenciado por ela. Portanto, a propaganda aos poucos vai se tornando uma arma 

muito poderosa para quem sabe usar. 

Acredita-se que a propaganda é por natureza própria um meio de promover 

vendas em massa. Nesse contexto, a propaganda deve interessar, convencer e 

levar à ação, ou seja, fazer com que o cliente consuma determinado produto ou se 

interesse por determinado serviço, ou ainda, influenciar o comportamento do 

consumidor. Para que se torne mais fácil colocar em prática uma estratégia de 

propaganda em primeiro lugar deve-se conhecer as necessidades e os desejos do 

consumidor. Para que um anúncio desempenhe a sua missão, induzindo o 

consumidor a comprar o produto anunciado, é preciso que o apelo leve em 

consideração uma necessidade, despertando ou criando o desejo do consumidor.  

Deste modo, conforme Oliveira (2012, s/p) a propaganda “- é um meio de 

tornar conhecido um produto, um serviço, uma marca ou uma empresa”. Para o 

mesmo autor, a propaganda “- tem como principal objetivo despertar nos 

consumidores a vontade pelo produto anunciado, ou criar/elevar prestígio ao 

anunciante; - tem de ajustar a mensagem ao consumidor-alvo; - deve conduzir ao 

ato de compra”. (OLIVEIRA, 2012, s/p) 

A administração de marketing é essencialmente administração de ação, ou 

seja, os administradores de marketing desenvolvem as tarefas que lhes são 

incumbidas, realizando pesquisa de marketing, planejamento, implementação e 

controle de ações que possam identificar, satisfazer e tornar seus clientes fiéis. Isto 

porque os clientes são o principal motivo para uma empresa tornar-se competitiva e 

sobreviver no mercado. 

Acredita-se que os clientes buscam bons produtos, serviços e atendimento 

que os satisfaçam. Para isso é preciso que os administradores de marketing 

conheçam o mercado em que a empresa está inserida e saibam por meio de 

pesquisas e demais instrumentos de comunicação seus anseios e necessidades. 
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A propaganda é considerada uma ferramenta promocional. Segundo Maran e 

Pereira (2004) a propaganda possui as seguintes qualidades: 

 
 

É uma forma de comunicação muito eficaz. Por aparecer para muitas 
pessoas, os consumidores acreditam no que estão vendo. 
A propaganda pode ser vista várias vezes, podendo até ser comparada com 
a do concorrente. 
Quando a propaganda é bem feita, passa credibilidade e aspectos positivos 
sobre a empresa, fazendo com que se acredite na “marca”. 
Pode ser usada muita criatividade com palavras, cores, sons, mas deve ser 
feita com cautela para não desviar a atenção do público. 
A propaganda não obriga e nem fica insistindo em algo que o consumidor 
não queira; ele nem é obrigado a prestar a atenção ou nem mesmo assisti-
la, apenas influencia.  
Pode ser usada para criar imagens a longo prazo ou de imediato, atingindo 
inúmeros compradores geograficamente.(MARAN e PEREIRA, 2004, p. 22-
23). 
 
 
 

 Segundo Godri (1994, p. 17) “Propaganda é apenas 1% do processo de 

marketing, o contato do dia-a-dia é o que realmente importa”. Dessa forma, os 

clientes devem ser identificados, compreendidos e trabalhados, buscando a 

satisfação e a fidelização como instrumento de fortalecimento no mercado.  

O cliente deve ser tratado com respeito e dedicação, até porque de acordo 

com Zulke apud Rangel (1994, p. 26) “As pessoas contam suas experiências ruins 

para dez outras; as experiências positivas são contadas para apenas cinco”. Isso faz 

concluir que a empresa tem que se preocupar com o serviço prestado no dia-a-dia, 

pois os aspectos negativos são divulgados de forma ainda mais rápida que os 

positivos. Neste sentido, a organização deve estar preparada para satisfazer os 

clientes. Importante ressaltar que o cliente fiel é aquele que está satisfeito com o 

atendimento e, que torna-se parceiro comercial da empresa, devido ao grau de 

satisfação com as atividades executadas. Na visão de Santana (2002 p. 79) 

propaganda é "aquilo que precisa ser espalhado". 

Com relação à propaganda e aos gastos, Las Casas comenta: 
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[...] o que justifica gastos em propaganda é evidentemente o faturamento 
que ela produz. Ressalte-se que se um produto não vende sem 
propaganda, não vende também com propaganda. Ele precisa neste sentido 
satisfazer a um desejo ou uma necessidade. Com um produto bom que 
atenda as exigências de um segmento, a empresa poderá ter suas vendas 
aceleradas através da utilização desta importante ferramenta 
mercadológica. (LAS CASAS, 2005, p. 250). 
 
 
 

Com relação aos objetivos da propaganda pode-se dizer que os mesmos 

podem ser diferenciados de acordo com sua finalidade. A propaganda pode ter uma 

finalidade informativa, convincente ou apenas de lembrar. Para Las Casas (1997) a 

propaganda pode ser classificada dependendo do objetivo de sua divulgação. 

Ressalta-se que a propaganda de uma instituição tem como objetivo informar 

ao público tanto a filosofia quanto os objetivos e as ações da empresa, além é claro 

de criar uma boa imagem da organização. A maneira como a empresa promove a 

divulgação do nome também é importante, uma vez que as empresas mais 

conhecidas normalmente são as preferidas pelo consumidor 

Na visão de Las Casas a propaganda tem como objetivo central aumentar o 

faturamento das empresas por meio das vendas. Entretanto, lembra que, antes de 

mais nada, o produto deve satisfazer as necessidades e desejos das pessoas que 

compõem o todo em que atua, pois caso isso não ocorra, a propaganda não surtiu o 

efeito desejado (LAS CASAS, 1997, p. 254). Ressalta-se que de acordo com Oliveira a 

propaganda permite alcançar os seguintes objetivos: 

- Informar: a propaganda permite dar as características dos produtos, assim 
como aumentar os níveis de conhecimento sobre eles. Conteúdo, formas de 
utilização, locais de aquisição e de assistência técnica, constituem algumas 
das informações úteis para o consumidor, que a propaganda deve facultar. 
- Aumentar: o conhecimento: o nível de conhecimento sobre um 
produto/marca faz aumentar significativamente as hipóteses de aquisição. A 
divulgação das marcas permite que os potenciais consumidores conheçam 
a sua existência no mercado. 
- Diminuir: o esforço de compra: quanto maiores forem os conhecimentos 
sobre uma marca, mais fácil será tomar uma decisão, mesmo diante da 
quantidade de produtos existentes.  
- Influenciar: na decisão de compra: constitui, certamente, o objetivo 
máximo da propaganda. (OLIVEIRA, 2012, s/p) 

 

 



31 
 

 
 

Com relação aos objetivos diretos da propaganda, pode-se dizer que os 

mesmos buscam uma resposta quanto ao comportamento do público. As respostas 

identificam a reação do público com relação a aquisição de uma marca após feita a 

propaganda, bem como a compra na loja anunciada.  

Por outro lado os objetivos indiretos são os que buscam respostas pré- 

comportamentais, isto é, para atingir resultados que antecedem o comportamento. 

Outro fator importante dentro da propaganda diz respeito a função que a mesma 

tem. De acordo com Shimp a propaganda tem como função 

 
Informar: A propaganda torna os consumidores conscientes de novas 
marcas educar os clientes sobre as características e benefícios da marca e 
facilitar a criação de imagens positivas da marca. A propaganda ajuda no 
lançamento de novas marcas e aumenta a demanda pelas marcas já 
existentes. 

 
Persuadir: A propaganda eficaz persuade os clientes a testar os produtos e 
serviços anunciados. Algumas vezes, a persuasão influencia a demanda 
primaria, ou seja, cria demanda para toda uma categoria de produto. Mais 
frequentemente, a propaganda tenta gerar demanda secundaria, que é a 
demanda por uma marca especifica da empresa. 

 
Lembrar: Quando surge uma necessidade relacionada ao produto 
anunciado, o impacto da propaganda passada possibilita que a marca do 
anunciante venha a mente do consumidor como candidato a compra. 
 

 
Agregar valor: Para agregar valor existem três formas básicas: Inovação, 
melhoria da qualidade, ou alteração das percepções do consumidor. 

 
 

 

 

Acredita-se, portanto, que a propaganda é utilizada como um instrumento que 

tem como finalidade auxiliar as empresas a vender seus produtos ou serviços, 

podendo também ao mesmo tempo permitir aos consumidores terem um 

conhecimento maior sobre os produtos podendo assim distingui-los. 
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5.3 Promoções 

 

A Promoção é a maneira pela qual a empresa divulga o produto. Refere-se 

também a qualquer incentivo usado por um fabricante para induzir o comércio 

(atacadista ou varejista) ou os consumidores a comprar uma marca ou para 

incentivar a equipe de vendas a vendê-la de forma agressiva. A promoção é usada 

também para incentivar o comportamento desejado dos consumidores. As 

promoções envolvem incentivos (bônus ou recompensas), criados para incentivar os 

consumidores finais ou os comerciantes a comprar uma determinada marca mais 

cedo, com mais freqüência, em maior quantidade, ou assumir algum outro tipo de 

comportamento que beneficie o fabricante ou varejista que oferece a promoção. 

Na visão de Kotler (2000, p. 570) o marketing exige mais do que desenvolver 

bons produtos, definir-lhes preços atrativos à disposição dos consumidores-alvo. 

Como outra variável controlável do composto mercadológico, temos a promoção, 

com significado de comunicação. Neste caso, o administrador de marketing deve 

preocupar-se com as várias formas, que sejam eficientes, para informar aos 

consumidores a respeito dos seus produtos, serviços ou formação da própria 

imagem da empresa. 

 Para Kotler (2000, p. 570), define a comunicação de marketing de uma 

empresa como mix de promoção, buscando seus objetivos de propaganda e 

marketing, através das seguintes ferramentas promocionais: 

 

 Propaganda: É qualquer forma paga de apresentação impessoal para 
a promoção de idéias, bens ou serviços por um patrocinador identificado; 

 Marketing Direto: Uso do correio, telefone e outras ferramentas de 
contato impessoal para comunicar ou solicitar resposta de consumidores 
ativos e potenciais específicos; 

 Promoção de Vendas: Incentivos de curto prazo com o fim de 
encorajar a compra ou venda de um produto ou serviço; 

 Relações Públicas e Publicidade: É o desenvolvimento de boas 
relações com os vários públicos da empresa pela obtenção de publicidade 
favorável, construção de uma imagem corporativa, e o manuseio e 
afastamento de – rumores, histórias ou eventos desfavoráveis; 

 Venda Pessoal: Interação face a face com um ou mais compradores 
potenciais com o propósito de fazer vendas. (KOTLER, 2000, p. 570). 
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Ressalta-se que nem sempre as promoções fazem maravilhas, contudo, são 

bastante adequadas para desempenhar tarefas. A promoção de vendas é capaz de 

reforçar a propaganda, uma campanha publicitária pode ser muito fortalecida por 

uma atividade de promoção bem coordenada. (SHIMP, 2002) ressalta que a 

promoção tem como função estimular a demanda relacionando serviços às 

necessidades e desejos de seus clientes. 

Para gerar valor ao seu negócio é imprescindível que a comunicação de 

marketing seja integrada. Isto é, a divulgação deverá ser realizada em mais de um 

meio de comunicação para sua maior abrangência e eficácia. Essa comunicação 

integrada deve ter envolvimento e passar a mesma mensagem, para se conseguir 

uma imagem forte no mercado. 

Pode-se dizer que o marketing é o canal ou o meio utilizado para se fazer a 
promoção de um produto ou de um serviço. O marketing promocional tem em vista 
informar aos consumidores a respeito de seus produtos ou formar uma imagem de 
sua empresa. Para tanto, o marketing promocional conta com diversas ferramentas, 
as mais importantes são a propaganda, a venda pessoal, promoção de vendas, 
merchandising e relações públicas. (LAS CASAS, 2005). A comunicação entre 
empresa e mercado ocorre através de um composto promocional. Esse composto é 
determinado de acordo com os objetivos do plano de marketing do produto e até 
mesmo do serviço. A Promoção pode ser feita de duas maneiras: 
 
 

  
Venda pessoal: Essa ferramenta possibilita uma comunicação de pessoa a 
pessoa na qual um vendedor atende clientes visando influenciar suas 
opções de compra. Podem ser realizadas através de vendedores internos, 
externos e representantes comerciais. A equipe de vendas necessita de um 
bom treinamento e programas de incentivo. Representantes comerciais são 
interessantes para regiões desconhecidas ou extensas. No entanto, é 
necessário ter um programa de controle de vendas e atendimento para 
monitorar o desempenho dos mesmos frente aos clientes. 
Propaganda: Recapitulando, o marketing é o estudo do mercado e das 
mudanças do ambiente, permitindo, assim, o desenvolvimento de produtos 
e serviços que sejam de interesse desse mercado. A Propaganda é uma 
das ferramentas de marketing mais utilizadas para consolidar e perpetuar a 
imagem da marca de uma empresa, mantendo o cliente informado, através 
das inúmeras vertentes da mídia, sobre seus produtos ou serviços. 
Conhecendo bem o consumidor e seu ambiente, você pode criar uma 
propaganda que desperte a atenção do seu mercado e atenda as suas 
necessidades e desejos. 
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Depois de criada, a propaganda vai ser veiculada nos diversos meios de 

comunicação. O anunciante vai escolher o que melhor convém para seu negócio, se 

um anúncio no rádio, na TV, no jornal, na Internet, ou até mesmo em todos esses 

veículos. Uma boa imagem pode influenciar as intenções de compra bem como 

encorajar novos consumidores a experimentarem certos produtos ou serviços. E se 

ela tem a intenção de apresentar ou consolidar uma marca, é de fundamental 

importância certos cuidados, para que você tenha um anúncio criativo e eficaz. 

Levando em consideração que a promoção de vendas é o conjunto de ações 

e recursos transformados em apelos no ponto-de-venda, que visam aumentar o 

volume de vendas de um produto ou serviço durante um período de tempo 

determinado. Shimp esclarece que as promoções que tem como alvo principal o 

consumidor algumas vezes são muito  bem sucedidas e geram enormes aumentos 

nas vendas a curto prazo. Contudo, atingir o sucesso exige um planejamento 

cuidadoso. Prever algo inadequadamente pode levar a uma promoção desastrosa. 

(SHIMP, 2002, p. 440) 

Para a elaboração de um plano de campanha promocional com resultados 

significativos deve-se, conforme Zenone e Buairide levar em consideração cinco 

etapas importantes, as quais seguem abaixo. 

 

1º Etapa – análise da situação de mercado 

 

 Ambiente econômico – levantamento dos padrões de consumo do 

público-alvo (renda), dos níveis de inflação e da recessão do ambiente 

no qual a empresa pretende atuar; Ambiente social – refere-se ao 

levantamento dos valores, das crenças e dos comportamentos que 

permeiam o ambiente mercadológico da empresa ou de onde a ação 

deve ser realizada. Nesse momento, são importantes os dados sobre 

as características populacionais como raça, sexo, religião, distribuição 

geográfica, grau de instrução, estado civil etc;  

 Ambiente político – Nesse momento, é preciso analisar as leis e os 

regulamentos relevantes para as ações de marketing;  

 Ambiente mercadológico – inclui o levantamento do tamanho do 

mercado, da participação da empresa (marketshare), da evolução do 
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produto ou do serviço (ciclo de vida do produto – CVP), da atuação dos 

concorrentes e da análise do comportamento do consumidor, entre 

outros. (ZENONE e BUAIRIDE, 2005, p. 81) 

 

2º Etapa – identificação do problema 

 

A análise das informações disponíveis leva naturalmente à identificação do 

problema a ser resolvido e das oportunidades a serem exploradas. Os planejadores 

mais experientes afirmam que um problema bem-definido representa metade da 

solução. 

 

3º Etapa – definição dos objetivos da promoção 

 

A definição dos objetivos é um ponto-chave do plano promocional. Sem 

determinar onde se quer chegar, nunca será possível saber se, de fato, se chegará a 

algum lugar. 

Definir o objetivo de uma ação de promoção de vendas é estabelecer o tipo 

de informação que se quer que o público-alvo tome conhecimento: divulgar uma 

nova embalagem, demonstrar novas aplicações do bem, informar uma alteração nos 

atributos do produto etc. 

 

4º Etapa – definição da estratégia 

 

Enquanto o objetivo define “o que” quer resolver, a estratégia identifica “como” 

fazer para atingi-lo. A título de exemplo: se o objetivo for reduzir estoques por meio 

da redução temporária de preço, deve-se definir o caminho mais adequado para 

isso. Será necessário escolher entre desconto no ponto-de-venda, bonificação em 

produtos (tipo “leve 3, pague 2”), cupom de descontos ou outra alternativa qualquer. 

 

5º Etapa – a verba promocional 

 

Definir a verba a ser alocada para a promoção de vendas, ou melhor, 

estabelecer um critério para quantificá-la, consiste em uma tarefa complexa. Os 

critérios utilizados são diversos e utilizam-se desde complexas fórmulas 
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matemáticas até processos puramente aleatórios, ou seja, existe uma variedade 

enorme de métodos. (ZENONE e BUAIRIDE, 2005, p. 81). 

O principal foco do planejamento, como já foi mencionado deve ser o público 

a que se destina, ou seja, o consumidor final, saber quais produtos serão usados, 

seu respectivo volume, a região de abrangência - bairro, cidade ou região - da 

promoção em questão são pontos importantes para que o plano tenha sucesso e 

alcance seus objetivos. Após analisado e definido o público alvo deve-se utilizar 

ferramentas da promoção de vendas, sendo que, essas ferramentas devem atingir 

diretamente o consumidor desejado. As ações promocionais devem ser colocadas 

em todos os locais possíveis de preferência em lugares de grande circulação de 

pessoas ou de grande influência. Conforme Las Casas (2000, p. 177) “Uma das 

ferramentas mercadológicas mais importantes à disposição dos varejistas é a 

promoção”. 

A freqüência de divulgação dependerá dos objetivos da empresa. Caso sejam 

promoções específicas, com prazos determinados, a comunicação deverá seguir o 

prazo da promoção. Caso seja para a consolidação da marca, a divulgação deverá 

ser mais longa. Algumas empresas alternam objetivos comerciais e institucionais. 

A Promoção de Vendas cria uma necessidade de compra imediata, enquanto a 

publicidade é concebida mais para influenciar favoravelmente as expectativas e 

atitudes dos clientes a longo prazo. As promoções de vendas podem ser sob a forma 

de descontos, concursos, promoções nos pontos de vendas, sorteios, amostra 

grátis, brindes, degustação, entre outras. O tipo de propaganda ou promoção não 

interessa, o importante é deixar o cliente satisfeito com o produto ou os serviços 

oferecidos 

Pode-se dizer que a satisfação é um dos principais elementos capazes de 

fidelizar um cliente. Dessa forma, as empresas devem buscar a satisfação como 

forma de estreitar a relação com seus clientes, tornando-os parceiros comerciais. A 

satisfação do cliente é essencial para o sucesso de uma empresa. Segundo Datzel e 

Desatnick 

 

Satisfação do cliente e o grau de felicidade experimentada por ele. Ela é 
produzida por toda uma organização – por todos os departamentos, todas 
as funções e todas as pessoas. Entre os clientes se incluem os 
compradores externos de base e serviços de organização, fornecedores, a 
comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores [...]. (1995, p. 8). 
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A satisfação aliada ao bom atendimento é o aspecto que faz o cliente 

retornar, por isso, a satisfação tem que ser o motivo maior, pois estes quando 

satisfeitos são mais do que simples consumidores ou clientes, mas parceiros 

comerciais e advogados que defendem a empresa e fazem propaganda para amigos 

e familiares (KOTLER, 1998). 

Todas as empresas que adotam esses meios sabem que sua melhor ação 

estratégica é o valor adicionado pelo cliente por meio dos serviços oferecidos que na 

verdade devem ser superiores aos dos concorrentes. Os clientes estão dispostos a 

reconhecer o esforço da empresa em satisfazê-los e fidelizá-los a partir da qualidade 

e do respeito oferecidos. A importância da satisfação do cliente fica clara segundo a 

avaliação feita por Allaire apud Detzel e Desatnick 

 
 
Para sobreviver no mercado global de hoje, uma empresa precisa satisfazer 
o cliente os clientes fornecendo bens de qualidade. Isto exige uma 
reavaliação contínua das necessidades dos clientes e um compromisso 
inabalável de mudar quando necessário, para satisfazer ou superar as 
expectativas deles. (1995, p. 181). 

 

 

Para que a parceria entre empresa/cliente se fortaleça, todos os 

colaboradores devem estar aptos a oferecer um atendimento capaz de satisfazer os 

clientes e fidelizá-los, fortalecendo assim, a parceria e aumentando a 

competitividade. Observa Kotler “O desafio na implantação do programa Satisfação 

Total do Consumidor é criar uma cultura empresarial em que todas as pessoas da 

empresa estejam dispostas a encantar o consumidor” (1998, p. 53). 

Kotler (1998, p. 530 também cita a concorrência, quando fala que “além de 

rastrear as expectativas dos consumidores, a percepção de seus próprios 

desempenhos e a satisfação do consumidor, as empresas precisam monitorar o 

desempenho de seus concorrentes também nessas áreas”. 

“Para as empresas centradas nos consumidores, a satisfação é tanto uma 

meta como uma ferramenta de marketing. As empresas que atingem altas taxas de 

satisfação dos consumidores estão seguras que seus mercados-alvo as conhecem” 

(KOTLER, 1998, p. 54). 
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Percebe-se nos últimos tempos o surgimento de diversas formas criativas de 

promoção de vendas. Acredita-se que as formas tradicionais de anúncios nos meios 

de comunicação também tradicionais já estão saturadas, o que segundo Kotler e 

Armstrong (2003) despertam um certo descrédito. Os profissionais de marketing e 

propaganda resolveram sair da linha tradicional de promoção e partiram para 

técnicas mais ousadas, criativas e de baixo custo. A propaganda está cada vez mais 

interativa e interligada com o uso de novas mídias e tecnologias como a internet. 

Hoje, a internet torna o mundo globalizado, é o meio de comunicação pelo qual as 

pessoas mais tem acesso nos dias de hoje, e também pode-se encontrar um grande 

número de anúncios – vendas de produtos e serviços. 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Para a análise da fase descritiva quantitativa da pesquisa foi feita uma 

planilha no Excel para a tabulação dos dados levantados. A seguir foram utilizados 

gráficos  com os respectivos percentuais para apresentação dos resultados. 

 

 

Ao se perguntar aos clientes como os mesmos ficaram conhecendo a clínica, 

dos 40 entrevistados 9 (22.05%) responderam que conheceram pelo rádio, 15 

(37,.50%) ficaram conhecendo por indicação de um amigo ou conhecido ,15 

(37.50%) por indicação médica e somente 1 (2,05%) ficou conhecendo a clínica por 

outro meio de comunicação . 

 

 

        

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                 

             Gráfico 1 - Como ficaram conhecendo a clínica               

          Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 
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Dos clientes da clínica entrevistados17(42,5%) responderam que a rádio que 

mais escutam é a rádio Tapejara, 2 (15%) a Caiobá FM, 11(27,9%) 104FM e 6 (15%) 

dos clientes a rádio Sananduva. 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 2: Rádio que mais escutam. 

         Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 

 

Pelas respostas dos clientes entrevistados percebe-se que a maioria deles 30 

(75%) costumam ler o jornal Zero Hora, sendo que apenas 5 (12,5%) costumam ler o 

jornal Novo Tempo e em igual quantidade 5 ( 12,5%) costumam ler o jornal Correio 

do Povo.  

 

 

 

 

                                                       

          Fonte primária 

           

        Gráfico 3: Jornal que costuma ler. 

        Fonte: Dados primários (novembro de 2012).          
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Dos 40 entrevistados 27(67,5%) dos pacientes responderam que moram na 

cidade de Tapejara, sendo eles a maioria, 4 (10%) dos pacientes moram no interior 

de Tapejara e 9 (22,5%) moram em outra cidade. 

 

 

 
 

    

     

     

     

      

                                                                                                          

             

            Gráfico 4: Onde mora 

            Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 

 

Dos 40 entrevistados 8 (20%) procuraram a Clinivita pelo trabalho 

odontológico, 12 (30%) procuraram pelos serviços de fisioterapia, 4 (10%) 

procuraram pelo serviço de fonoaudiologia, 4 (10%) foram até a Clinivita pelo serviço 

de psicologia e 12 (30%) dos pacientes entrevistados foram a procura dos serviços 

de nutrição. Percebe-se que a maior procura é pelo serviço de nutrição e fisioterapia. 

 

 

 
 

     
      
      
      
                                         

                                       
                                                                                                       

 

              

         Gráfico 5: Objetivo da busca pela Clinivita. 

         Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 
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A resposta de (100%) dos 40 entrevistados foi positiva para que a Clinivita 

promova uma feira da saúde, o que demonstra a importância que os clientes dão a 

esse tipo de atividade e também a sua própria saúde. 

 

 

 

 
 

   

    

    

     

                                                                                                    

              

         Gráfico 6: Promover ou não uma feira da saúde. 

         Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 

 

O índice de maior expressividade foi de 34 (85%) dos entrevistados que 

responderam que já escutaram em rádios a propaganda da Clinivita e somente 6 

(15%) dos entrevistados já leram algum anúncio ou propaganda da clínica em 

revistas da cidade. 

 

 

 

 

 
 

    

     

     

                                                                                                     

            

          Gráfico 7: Já leu ou escutou alguma propaganda da Clinivita. 

            Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 
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Observa-se que os entrevistados foram unânimes, pois dos 40 entrevistados 

(100%) responderam que a Clinivita deve promover mais propaganda para a 

divulgação da mesma. 

 

       

 
 

     
      
      
      
      
    

Fonte  
                                                                                                                      

 

 

           Gráfico 8: A Clinivita deve promover mais propaganda para a divulgação. 

            Fonte: Dados primários (novembro de 2012) 

 

6.1 Interpretação dos dados 

 

6.1.1 Pontos fortes 

 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, pode-se perceber que a 

Clinivita possui alguns pontos fortes. Segundo seus clientes a utilização da rádio 

Tapejara como meio de fazer a propaganda uma vez que esta é a rádio mais ouvida 

na região; a oferta de vários tipos de serviços na clínica também é outro ponto forte. 

 

6.1.2 Pontos fracos 

 

Conforme dados coletados observou-se que a Clinivita possui alguns pontos 

negativos, pois a utilização de apenas a rádio como meio de comunicação atinge um 
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público um tanto restrito; a falta de promoções e rever porque alguns serviços são 

menos procurados dentro da Clinivita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 
 

7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO JUNTO A CLINIVITA 

 

Levando em consideração os dados coletados, através de uma pesquisa 

com perguntas fechadas aplicada aos clientes da Empresa Clinivita, sendo que o 

questionário aplicado encontra-se nos apêndices deste trabalho, constatou-se que 

muitos clientes gostariam que a clínica promovesse uma feira da saúde, podendo 

assim conhecer melhor os serviços oferecidos pela mesma e esclarecendo a 

necessidade de se cuidar da saúde. Sendo assim, apresentar-se a seguir uma 

proposta de intervenção aos profissionais que atuam na Clinivita, localizada na 

cidade de Tapejara/RS. 

Levando em consideração que a maioria dos clientes procuram a clínica por 

indicação médica ou por meio de algum conhecido percebe-se a necessidade de 

maior divulgação através dos meios de comunicação. Não basta apenas fazer 

propaganda na rádio Tapejara, deve sim utilizar outras rádios inclusive as da região 

podendo assim conquistar novos clientes. 

Nota-se que a maioria dos clientes lê o jornal Zero Hora, portanto, seria 

interessante investir um pouco mais nesse meio de divulgação, já que o jornal Zero 

Hora circula em outras cidades da região. 

Com relação aos serviços prestados pela Clinivita observou-se que a maior 

procura recai sobre os serviços de fisioterapia, seguida de nutrição e odontologia. 

Sugere-se então um trabalho de divulgação dentro da área de fonoaudiologia e 

psicologia que são os menos procurados segundo dados da pesquisa. 

Promover uma Feira da Saúde é o que 100% dos clientes entrevistados 

sugeriram o que deixa claro o interesse dos mesmos em conhecer os serviços 

prestados além é claro de poder mostrar o potencial que a Clinivita tem. Na verdade 

o que se pode perceber é que a clínica não investe muito na propaganda de seus 

serviços, seria importante até encarregar uma pessoa para que fizesse a parte do 

marketing da empresa, pois somente através da divulgação de seus serviços e da 

qualidade dos mesmos é que a Clinivita pode conquistar novos clientes e fidelizar os 

que já possui. 
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7.1 Sugestões à empresa estudada 

 

Após analisar os dados coletados por meio do questionário aplicado aos 

clientes da Clinivita, percebeu-se que a empresa deve investir mais em propaganda 

e promoções com o objetivo de mostrar o seu trabalho conquistando um número 

maior de clientes e fidelizando os que já se utilizam de seus serviços. A clínica 

também deve fazer a divulgação da qualidade de seus serviços bem como da 

capacidade dos profissionais que atuam na empresa. 

 Ressalta-se ainda que as sugestões apresentadas aqui, não têm caráter 

crítico, mas sim construtivo com o objetivo de ampliar o atendimento buscando  

fortalecer a empresa para que a mesma se mantenha firma em meio há tanta 

concorrência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      O objetivo principal do presente trabalho foi sugerir mecanismos de 

divulgação e prospecção de clientes na empresa Clinivita. Acredita-se que sem uma 

boa propaganda par divulgar a clínica em meio há tanta concorrência o sucesso fica 

um pouco comprometido. O setor de marketing é importante nos dias atuais em 

qualquer empresa, inclusive nas que prestam serviços como é o caso da empresa em 

estudo – Clinivita. Faz-se necessário uma ótima ferramenta para facilitar e auxiliar a 

administração da instituição, bem como avaliar o resultado e a tomada de decisões, 

para que elas sejam mais seguras e possam atrair cada vez mais clientes procurando 

satisfazer todas as suas necessidades. 

          Atualmente as pesquisas são uma ferramenta de grande auxílio também nas 

instituições, até mesmo nas particulares. Com ela os proprietários terão em mãos uma 

base do grau de satisfação dos seus clientes, isso os ajudará a tomar decisões 

baseando-se no resultado das mesmas.  Ademais, é preciso estar atento aos anseios 

e necessidades das pessoas neste momento onde a concorrência é cada vez maior, 

onde o que se busca é credibilidade e profissionais cada vez mais habilitados. 

Conclui-se que de um modo geral que na opinião da maioria dos clientes a 

Clinivita deve promover mais propaganda para divulgar seu trabalho, sendo que além 

da propaganda seria interessante promover uma Feira da Saúde. A propaganda deve 

ser feita através do rádio, uma vez que este é o meio de comunicação mais utilizados 

pelos clientes. 

Portanto, este trabalho além de proporcionar um aprimoramento teórico dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso possibilitou, através da análise dos 

resultados da pesquisa, focalizar as ações da Clinivita para que houvesse uma maior 

divulgação da mesma. 

Finalmente, pode-se dizer que o presente trabalho alcançou os objetivos 

propostos inicialmente, uma vez que foi possível perceber a necessidade de maior 

divulgação da clínica principalmente no interior. A Clinivita deve investir mais em 

propaganda, aumentando o número de clientes por meio da divulgação de seu 
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trabalho. Com o aumento da concorrência faz-se necessário não só conquistar 

novos clientes, mas sim fazer com que os atuais se mantenham fiéis. 
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Apêndice 

Questionário 

Perguntas: 

1) Como você ficou conhecendo nossa clinica? 

o Radio 

o Jornal 

o Algum conhecido(amigo,parente...) 

o Indicação Medica 

o Outro____________ 

o  

2) Qual rádio você mais escuta? 

o Tapejara 

o Caiobá 

o 104 FM 

o Outra___________ 

o  

3) Qual jornal você costuma ler? 

o Novo Tempo 

o Zero Hora 

o Correio do Povo 

o  

4) )Você mora: 

o Tapejara/cidade 

o Tapejara/interior 

o Outra cidade ? Qual?_________________ 

 

  

5) Qual o objetivo da busca pela Clinivita? 

o Odontologia 

o Fisioterapia 

o Fonoaudiologia 

o Psicologia 

o Nutrição 

 

6) O que você acha da Clinivita promover uma Feira da Saúde? 

o Promove 

o Não promove 
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7) Você já escutou ou leu alguma propaganda da Clinivita? Foi em: 

o rádio 

o revista 

o jornal 

 

8) Você acha que a Clinivita deve promover mais propaganda para a 

divulgação? 

o Sim 

o Não 
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