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RESUMO 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e o crescimento vertiginoso das 

redes sociais nos últimos anos, se observa a participação interativa como a característica mais 

marcante dos consumidores associados às empresas, marcas, produtos dentre outros, porém 

nos inquieta o declínio de alguns dos mais tradicionais meios de comunicação explorados pela 

publicidade. Neste sentido parece-nos pertinente pensar estes meios e ferramentas ainda que 

distanciados do mundo das redes sociais virtuais, no intuito de estabelecer possível diálogo 

com os meios “convencionais”, que aliados apresentam diferentes propostas de publicidade e 

promoção como alternativa a um diálogo eficiente entre os centros produtores de publicidade 

com foco no consumo e os atores sociais no intuito de alcançar melhores engajamentos e 

resultados. 
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Introdução 

Utilizando dos diferentes meios de comunicação, o homem é capaz de compreender e 

se fazer compreendido em seu dia-a-dia. Com a evolução humana, a comunicação passou a 

ser utilizada como ferramenta de transmissão de ideias e conhecimento, sendo considerado 

um símbolo de poder.  

Todos os dias, as pessoas são expostas a várias informações. Uma das grandes 

intenções das empresas está associada em utilizar de diferentes métodos para que essas 

mesmas informações formem opiniões positivas na mente dos consumidores promovendo 

suas marcas, produtos e serviços. Para alcançar esse objetivo, as empresas buscam conhecer 

seus clientes e entender suas principais necessidades e desejos e muitas vezes utilizam o 
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marketing como ferramenta de apoio que, segundo Kotler, (2012), visa envolver a 

identificação e satisfação das necessidades humanas e sociais.  

Com a evolução do meio de comunicação e até mesmo da visão estratégica das 

empresas, essas formas de divulgação de serviços, produtos e marcas passam por várias 

transformações, sendo cada vez mais necessária uma melhor integração da comunicação de 

marketing com suas diferentes ferramentas promocionais e os tão aludidos meios de 

comunicação digital. Atualmente muitas empresas, pertencentes aos mais diversos mercados e 

segmentos passam a adotar diferentes técnicas de marketing a fim de alcançarem seu público, 

sendo que essas diferentes técnicas juntas formam a denominada Comunicação Integrada do 

Marketing, que envolve o uso de várias ferramentas promocionais podendo se associar a 

ferramentas publicitárias, e quando utilizadas de maneira criativa e atual deixam de ser uma 

mídia calcada no comum.  

Diante do exposto, o presente artigo apresenta como objetivo geral verificar os 

diálogos entre a publicidade e as ações promocionais como ferramenta de engajamento em 

determinada campanha analisando se esta conversação pode indicar um possível resgate dos 

métodos convencionais de comunicação, porém com uma nova roupagem.  

Consideramos como possibilidade, que associado ao marketing promocional atual e 

criativo, o público possa ser atingido pela propaganda, desde que esta se apresente de maneira 

diferente e mais atrativa acelerando a decisão de compra do consumidor. Logo, compreender 

este novo cenário vivenciado pela área da publicidade, bem como refletir sobre uma efetiva 

queda de ações e formatos de comunicação, que até pouco tempo eram bastante almejados, 

nos parece necessário e de certa forma inevitável. 

 

A emergência de uma nova comunicação mercadológica  

Os departamentos de marketing das organizações, assim como as agências de 

publicidade, têm reconhecido a necessidade da emergência de novos métodos e paradigmas 

em comunicação mercadológica para servir aos novos consumidores – digitais - de maneira 

eficiente. O modelo de entretenimento e de publicidade sempre foi tradicionalmente invasivo, onde os 

telespectadores eram passivos, consumindo a programação que lhe era oferecida. 

A mensagem deve influenciar, motivar, emocionar e impactar o público. Mas isso 

mudou e estamos na era do poder do consumidor, onde o consumidor decide como 

e quando as mensagens chegarão até ele, isto se ele quiser. (DONATON, 2007, 

p.76) 



 

Anteriormente, segundo Longo (2003) a preocupação era de que a mensagem fosse 

simplesmente vista, porém esta publicidade dita “convencional” não atende em absoluto às 

expectativas desse novo consumidor. Por isso, novas formas de fazer publicidade precisam ser 

mais exploradas como forma de ganhar a simpatia do público. Já não adianta mais impactar, 

persuadir e convencer. De acordo com Bauman (1999, p.102), a nova ordem é informar, 

engajar, envolver e entreter, visto que “os consumidores dos tempos modernos, avançados ou 

pós-modernos são caçadores de emoções e colecionadores de experiências”, muito mais 

exigentes não apenas na hora de consumir, mas também de julgar se determinado anúncio 

merece ou não a dedicação de seu tempo. Segundo Godin 

Não dá mais para sobreviver interrompendo estranhos com uma mensagem que 

eles não querem ouvir, sobre um produto do qual nunca ouviram falar, usando 

métodos que os incomodam. Os consumidores têm muito pouco tempo e 

capacidade para tolerar isso. (GODIN, 2003, p.35) 

 

O acesso à interatividade, rapidez na obtenção de dados, seletividade e capacidade de 

gerar conteúdos próprios nas redes sociais através da internet acabam moldando o dia a dia 

dos novos consumidores, onde para estes, a publicidade atual vive uma crise criativa, ou seja, 

esgotamento de ideias. A internet deu poder de voz para o consumidor. Essa capacidade de se 

expressar possibilitou para as empresas um mapeamento da imagem que elas possuem, além 

da capacidade de se mostrar cada vez mais “sociais” para seu público. E talvez seja 

exatamente nesta socialização vertiginosa e necessária entre marcas e consumidores, que 

esteja efetivamente o novo contexto da comunicação. 

 

As redes sociais virtuais e o novo consumidor 

Definitivamente vivemos novos tempos para uma publicidade que precisa deixar para 

trás hábitos que não combinam mais com uma modernidade em que os resultados 

obrigatoriamente devem ser expressos. 

As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que desenvolvem ao 

longo da vida, sejam elas na família, na escola, no trabalho ou na comunidade em que vivem. 

Segundo Castells (2003, p.10) “a comunicação consciente (linguagem humana) é o que faz a 

especificidade biológica da raça humana”. É neste sentido que o homem constrói-se enquanto 

ser social, através da comunicação e dos relacionamentos interpessoais, agrupando-se e 

constituindo comunidades, redes e sociedades.  



 

As redes sociais virtuais surgem como uma forma de representar a organização social 

nos tempos atuais, sobre princípios políticos, econômicos, culturais e educacionais. Para 

Castells (2003, p.565), as “redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e 

a difusão da lógica de redes modifica (...) processos produtivos e de experiência, poder e 

cultura”. Segundo Machado (2005, p.3) “essa forma de organização vem conquistando novos 

espaços e formas de agir baseadas na colaboração e cooperação entre os segmentos 

envolvidos”.  

Uma rede social, segundo Recuero (2009, p. 54), consiste em um conjunto de dois 

elementos: os atores (pessoas, instituições ou grupos) e suas conexões. Essas conexões são 

chamadas laços sociais. De acordo com a autora, um laço é composto por “relações sociais, 

que por sua vez, são constituídas por interações sociais.” Ela ainda esclarece que (2009, p 55) 

“uma interação social é aquela ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus 

pares.” Sendo assim, uma interação social trata-se de uma manifestação comunicacional com 

reflexo social que, se repetidas, constituem relações sociais. O conteúdo de uma relação é 

definido por Recuero (2009, p.58) como “aquilo que é trocado entre os pares através das 

interações sociais, como a quantidade de informação, sentimento, suporte, conhecimento e 

etc.”  

Castells (2001, p.7) faz uma relação direta das redes com a sociedade na era da 

informação e as define como “um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma 

curva se entrecorta. Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes concretas de que 

falamos”. A partir do entendimento do termo “nós interconectados”, a palavra rede tem sido 

empregada em todos os domínios da economia e da sociedade.  Além da forma organizacional 

das redes, a ideia dos “nos” interconectados colocada por Castells (2003, p.498) é 

fundamental para se entender como constituem as redes sociais, pois refletem de uma forma 

geral as ligações entre os sujeitos sociais (pessoas e organizações).  

Segundo Tomaél (2005, p.8), as redes sociais “constituem uma das estratégias 

subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento, mediante as relações entre atores que as integram”. O pensamento é 

compartilhado por Lévy (1999), quando expressa que as redes sociais representam um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados, tudo isso, independentemente, das proximidades geográficas e das 

filiações institucionais.  



 

Estas trocas de experiências entre os atores potencializam as redes de informações e 

promove a emancipação do conhecimento e as transformações sociais. Segundo Santana 

(2006, p.6), o impacto com que estas transformações sociais e comunicacionais ocorrem faz 

“emergir um ambiente sociocultural em virtude da era digital – o ciberespaço, trazendo uma 

nova forma de pensar -, onde a lógica racional é hipertextual, não linear e interativa”.  

Para Lévy (1999), a internet tem os benefícios da comunicação interativa e do 

aumento das conexões – o que não quer dizer que o ciberespaço seja a salvação. Para Primo: 

A Internet está revolucionando a comunicação humana. Com ela abrem-se novas 

formas de intercâmbio de informações, de forma interativa, assíncrona ou síncrona, 

com significante intimidade mesmo que sem proximidade física. Sendo assim, 

além do correio eletrônico, a Internet abre canais de diálogo que permitem a 

conversa simultânea de dezenas de pessoas. (PRIMO, 1997, p. 5) 

 

O fato é que no ciberespaço, os custos da produção de conhecimento tendem a zero e 

os meios estão nas mãos dos consumidores. Indivíduos divulgam informações aproveitando a 

eliminação de intermediação formal e a inteligência coletiva pode ser aproveitada em prol de 

interesses sociais. 

O que consolida uma inteligência coletiva não é a posse do conhecimento – que é 

relativamente estatística -, mas o processo social de aquisição do conhecimento – 

que é dinâmico e participativo – continuamente testando e reafirmando os laços 

sociais do grupo social. (JENKINS, 2009, p.103) 

 

Pinho (2003, p.7) afirma que a internet permite  

Uma comunicação aberta e dialógica, e o estabelecimento de relacionamentos mais 

próximos, permanentes e duradouros entre organização e os diversos públicos que 

a constituem e com ela interagem. (PINHO, 2003, p.7) 

 

Sobre o conceito de interação, Primo (2005, p.2) afirma que “é uma ação entre os 

participantes de um encontro”, ou seja, o foco do encontro não fica restrito somente ao 

denominado “emissor”, no caso desse projeto de pesquisa as empresas, mas sim em todos os 

públicos que com suas manifestações fazem uma comunicação de todos para todos.  

De acordo com Lévy (2003), nos novos meios de comunicação, como a Internet, os 

indivíduos se revelam cidadãos bem informados, politicamente mais ativos e socialmente 

mais conscientes do que os cidadãos offline. “Se eu tenho tantas escolhas à minha disposição, 

por que devo ser fiel à sua empresa ou marca?”, pergunta o novo consumidor. (ZANETTI, 

2006, p.43)  

Devido à postura desse novo consumidor, as empresas não podem se fechar para o que 

está sendo falado sobre ela na rede. Segundo Kunsch (1997), “elas têm de assumir posturas 



 

cada vez mais claras, definidas e precisas”. Pomeranz (2007) acrescenta que esse novo 

consumidor, apresentado por Lévy, está em todos os lugares ao mesmo tempo, o que aumenta 

os desafios comunicacionais das empresas.  

Foi a partir dos anos 1980, período de nascimento da geração Y, que os contornos do 

consumidor começaram a tomar forma nas pesquisas de mercado e estudos de recepção, pois 

as empresas perceberam que precisavam superar a padronização. Na economia atual, o 

consumidor não apenas não é mais passivo como é coprodutivo. Com a ampliação da 

capacidade comunicativa pelas novas tecnologias da informação e da comunicação, ele 

interage e aparece mais do que nunca. 

Os consumidores hoje têm maior capacidade de interferência na produção: tornam-

se coprodutores. A esse novo tipo de ‘consumo produtivo’ corresponde um novo 

tipo de trabalho, imaterial. O ‘trabalho imaterial’ está caracterizado pelas operações 

de sentido e sobre sentidos, voltado para a gestão de informações, exigindo que o 

trabalhador empregue o máximo de informações no processo produtivo, 

fragilizando inclusive a fronteira, por exemplo, entre trabalho e lazer. Sinaliza-se, 

desse modo, para a crise das noções isoladas de produção e consumo: passamos 

todos a experienciar a coprodução, a produção coletiva e/ ou em rede, advindo daí 

a parte mais significativa da mais-valia (HERSCHMANN e PEREIRA, 2002, p.8) 

 

O modelo tradicional de internet data de 1980, com o desenvolvimento de uma 

linguagem visual específica para compartilhar dados multimídia entre computadores. 

Posteriormente, observou-se que a interação entre as pessoas configurou-se em uma 

importante característica, o que fez da internet moderna uma importante ferramenta social. 

(ABRANET, 2008). 

E foi justamente esta interação entre as pessoas que colaborou para a formatação da 

teoria da Web 2.0, termo conhecido por O’Reilly (2005), que classifica um novo padrão de 

internet. Sob esta ótica, o ser humano passa a ser o centro da produção de conteúdo, 

obedecendo a princípios que vão desde a formação de uma plataforma colaborativa até o 

fortalecimento da inteligência coletiva.  

Em síntese, observa-se que a internet deixa de ser uma vitrine de conteúdos multimídia 

e converte-se em uma plataforma completamente aberta, construída com base na constante 

participação dos usuários, que agora são ativos neste processo (ROMANÍ e KUKLINSKI, 

2007). É graças ao seu caráter inclusivo e colaborativo que a web 2.0 se apresenta como uma 

excelente plataforma para oferecer uma experiência completa aos novos consumidores, 

pessoas que anseiam por mensagens diferenciadas em canais cada vez mais segmentados e 

inovadores, obrigando os meios de comunicação convencionais a se atualizem em uma escala 



 

vertiginosa, sob a égide de se tornarem cada vez mais decadentes, desinteressantes e sem 

retorno de investimento para os anunciantes. 

 

Marketing Promocional 

Há muito tempo a promoção de vendas deixou de ser apenas um artifício em que se 

reduz o preço ou se oferece ao consumidor algum benefício agregado ao produto. Apesar 

disso, muita gente continua olhando para a promoção como um instrumento para ser 

empregado em casos de emergência, quando os estoques teimosamente insistem em se manter 

altos, inversamente à necessidade de promover giro dos produtos, de forma a transformá-los 

em dinheiro. A promoção, e não é por acaso, ocupa a segunda posição no ranking de 

investimentos, conforme estudo da InterScience 2014. 

Entre os diversos autores que se dedicam a estudar a promoção de vendas, Nickels e 

Wood (1999, p.356) são os que apresentam uma conceituação a nosso ver, mais adequada. 

Para estes autores a promoção de vendas é a comunicação de qualquer incentivo que aumente 

o valor básico de um produto durante um período limitado, de forma a estimular os membros 

do canal e as pessoas das equipes de venda a vendê-lo e os consumidores comprá-lo. Desta 

forma, consideramos o marketing promocional como uma ferramenta de planejamento 

estratégico utilizado em ações promocionais, com o intuito de impulsionar e aumentar 

impacto de uma determinada empresa – produto, marca, serviço. É um método criativo e 

bastante atrativo para alcançar a mente do consumidor, aumentando o efeito das campanhas 

sobre o público-alvo. 

Várias técnicas promocionais podem ser aplicadas, conforme o objetivo da empresa e 

público da campanha. Ferramentas como brindes, exposições, eventos, cupons, ofertas, 

amostras, concursos, sorteios e competições são apenas alguns dos diversos exemplos de 

como o marketing promocional gera proximidade com o público, engajamento nas campanhas 

e consequentemente resulta em lucros para as empresas. 

Atualmente, os consumidores estão mais sensíveis a promoções, uma vez que há 

economia, praticidade na hora da compra e o processo de tomada de decisão é mais 

simplificado. Esses não são os únicos motivos para que o marketing promocional seja de 

grande ajuda em campanhas de comunicação. O poder crescente dos varejistas, declínio da 

lealdade à marca, fragmentação do mercado de consumo, proliferação de diversas marcas, a 

saturação da mídia de massa, dentre outros, também são fatores que influenciam no processo 

de tomada de decisão do cliente.  



 

O marketing promocional oferece uma comunicação bastante segmentada e tende a ser 

realmente assertivo, além de gerar resultados em curto prazo e oferecer o poder de 

mensuração aos profissionais de marketing, dando-lhes maior controle sobre o processo e 

seus resultados. Mas uma boa estratégia de marketing promocional já não pode ser trabalhada 

da mesma forma que às empreendidas no passado. É preciso moldá-la à estes novos 

consumidores, suas propostas, sua forma de vida e hábitos, ou seja, é preciso que às ações de 

marketing consigam conversar com os consumidores, de maneira a permitir que estes sintam-

se ativos neste processo de comunicação. 

Compreender este novo consumidor passa por um crivo de pesquisas que exige rigor e 

atenção, pois é justamente este diálogo entre a promoção, a comunicação e o consumidor, que 

quando bem alinhado poderá apresentar retornos e resultados satisfatórios, numa espécie de 

“ganha-ganha”. 

Várias são as possibilidade de engajamento entre as ações de marketing e os 

consumidores. A depender do mercado e segmento da empresa, bem como do perfil de seus 

consumidores, a mesma poderá associar sua marca a ações sociais, digitais, saúde, esportivas, 

dentre outras. 

 

Marketing Esportivo – uma ferramenta cada vez mais acionada 

O marketing esportivo trata do uso dos esportes como ferramenta de comunicação. Os 

esportes, por gerar entretenimento, paixão e emoção, causam por si só um forte impacto em 

seu público-alvo. Quando associado a uma marca, pode resultar em um maior engajamento de 

campanha e até mesmo na imagem positiva da empresa. 

De acordo com Camila Bertoldo (2012), em seu artigo, Marketing Esportivo – o 

esporte nas estratégias empresariais – o marketing esportivo é um conjunto de ações voltadas 

à prática e à divulgação de modalidades esportivas, clubes e associações. Ao associar as 

empresas aos esportes, além de vendas e engajamento, elas conseguem também o 

rejuvenescimento da marca, devido a influência que os esportes têm sobre os jovens. Assim, 

diferentes ações podem efetivar o marketing esportivo.  

Para Antônio Afif essas ações podem ser a propaganda da empresa associada ao 

esporte na mídia convencional, como televisão rádios e jornais; conteúdos institucionais, uma 

vez que o esporte causa emoção em seu público, a empresa também está participando dessa 

emoção; investimento em propagandas com os atletas; realizar pesquisas de mercado a fim de 

conhecer melhor o público; e buscar o rejuvenescimento da marca, já que o marketing 



 

esportivo pode proporcionar uma imagem mais jovem da empresa e alavancar o negócio em 

tempos de crise.    

O marketing esportivo pode gerar uma visibilidade espontânea, uma vez que quando 

uma empresa é associada a um esporte, boa parte do conceito e opinião que o público tem 

sobre aquele esporte, também é agregado a empresa, o que gera uma fixação da marca na 

mente do consumidor. As vantagens do marketing esportivo relacionam projeção da marca, 

simpatia junto ao público e à mídia, visual direto do produto, sem custos, rejuvenescimento da 

imagem da empresa e venda de produtos com a marca da equipe e do patrocinador. (Bertoldo, 

2004) 

Atualmente, com a ascensão da tecnologia, mudanças no mercado, globalização e até 

mesmo comportamento do consumidor, para gerar lucros e engajamento nas campanhas de 

marketing, os profissionais da comunicação devem buscar estratégias e meios cada vez mais 

criativos de alcançar o seu público-alvo. Assim, o marketing esportivo pode ser de grande 

utilidade, uma vez que diferentemente de outras ações de marketing, de acordo com Bertoldo, 

ele atinge o consumidor em seus momentos de lazer. Para configuração das intenções 

apresentadas neste artigo, a empresa Oba, Hortifruti foi analisada. 

 

Metodologia 

O estudo foi realizado a partir de diferentes tipos de pesquisa, porém adotamos com 

principais fontes de informação, a pesquisa de cunho bibliográfico e a pesquisa de campo 

feita a partir do evento “Corrida Oba”, que trata de uma ação promocional voltada para o 

Marketing Esportivo. Para a coleta de dados foi realizada uma observação direta. Desta 

forma, a proposta de trabalho defendida neste artigo pode ser verificada por intermédio das 

metodologias anteriormente expostas, o que permitiram um conhecimento específico do tema 

em questão, bem como resultados empíricos que nos possibilitasse compreender os diálogos 

entre a publicidade e as ações promocionais como ferramenta de engajamento em campanhas, 

bem como analisar se esta conversação pode indicar um possível resgate positivo dos meios 

convencionais de comunicação. 

 

Rede Oba Hortifruti 

A Rede Oba Hortifruti teve início em 1979, na cidade de Belo Horizonte/MG. Alguns 

anos depois chegaram em Brasília e em São Paulo, com sua diversidade e qualidade de 

produtos, além de um atendimento amável, simpático e exclusivo. Hoje, com 40 lojas 



 

distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, são referência e 

especialistas em saudabilidade e prazer em comer bem.   

O Oba conta com mais de 20 anos em Brasília. Eventualmente investe em mídias 

tradicionais como TV, outdoor, busdoor, panfletos, encartes promocionais e mais 

recentemente nas mídias digitais, como site e redes sociais. A ascensão das mídias digitais 

facilitou a comunicação com o público. Aproveitando dessa proximidade para estreitar sua 

relação com o público-alvo, passou a realizar eventos promocionais. Desta forma, em 2011, 

surgiu em Campinas a Corrida Oba, um evento promocional, voltado para o Marketing 

Esportivo, uma vez que o consumidor principal dos produtos da empresa preza pela saúde 

alimentar. Mas por qual motivo o Oba realiza estas corridas? Qual o perfil dos consumidores 

de Brasília? 

A capital federal é a região onde as pessoas mais têm o hábito de praticar esportes, 

revela o Estudo Geral dos Meios (EGM), da empresa de pesquisa Ipsos
4
. De acordo com o 

levantamento, realizado de abril de 2015 a março deste ano, 14% da população de 13 ou mais 

anos de Brasília pratica alguma modalidade esportiva, sendo considerada a cidade com maior 

índice de prática esportiva no país. 

 Com renda per capita de R$2.252,00, a capital brasileira conta com mais de 2,9 

milhões de habitantes, sendo sua maioria, consumidores ativos, de acordo com os dados do 

IBGE do ano de 2015. Brasília adota um estilo de vida voltado para a saúde e bem-estar. Os 

brasilienses utilizam os espaços da cidade como centros esportivos e ciclovias, e preocupam-

se com uma alimentação balanceada, procurando nutricionistas, tratamentos alimentares e 

especialistas em saúde física. Além disso, há um grande número de academias, todas 

oferecendo diferentes formas de alcançar um estilo de vida mais saudável. De acordo com as 

informações acerca do comportamento do consumidor associado ao estilo de vida dos 

brasilienses, conclui-se que os mesmos, preocupam-se com sua saúde alimentar. Alguns por 

questões estéticas outros pela busca do bem-estar. Logo, o mercado de produtos alimentícios 

saudáveis e esportivo ganha espaço e atenção na capital. 

Na Corrida Oba de 2016, que ocorreu no dia 18 de setembro, a empresa buscou 

empatia, proximidade e interatividade com o público, através do conceito “Amigos, Amigos. 

Tempos à parte. É mais que corrida é o sabor da vida”. Foram mais de duas mil pessoas 
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envolvidas, interagindo e buscando os mesmos objetivos, saúde e bem-estar. Que é 

exatamente o que a empresa oferece em seu evento. 

A divulgação foi realizada a partir de diferentes ferramentas de comunicação. A 

empresa investiu em mídia impressa e principalmente em mídia digital. Foi desenvolvido um 

site exclusivo para a Corrida Oba, onde os interessados poderiam encontrar informações 

necessárias sobre o evento, a história e ideologia do mesmo. Também era possível se 

inscrever e garantir a participação na corrida. O evento também foi divulgado nas redes 

sociais e nos pontos de venda da rede. Após a inscrição, o participante garantia um kit de 

corrida contendo uma camiseta, uma waist bag – bolsa de cintura – e uma bolsa de mão. 

Durante o evento, foram distribuídos alimentos e bebidas saudáveis, como frutas, sucos, 

biscoitos etc. Haviam barracas com parceiros da rede que oferecem assessoria esportiva, que 

busca orientar e até mesmo ensinar as pessoas a correr, se hidratar, respirar durante o treino, 

fazer caminhadas e várias outras atividades que envolve a prática de esportes. Além dos 

alimentos e orientação, os participantes foram agraciados com massagistas, médicos e 

profissionais da saúde que ofereciam apoio e serviços a fim de deixá-los ainda mais 

satisfeitos. Para aqueles que possuem filhos, a rede fez ainda mais, disponibilizou um espaço 

infantil, onde os colaboradores interagiam e realizavam atividades com as crianças. Deixando-

as entretidas enquanto seus parentes realizavam a prova.  

Os participantes tiveram a opção de correr 12km, 6km ou fazer uma caminhada de 

3km, o que fez com que a Corrida alcançasse um público específico, porém abrangente. 

Pessoas de diferentes idades e condicionamento físico, mas com o objetivo de superarem seus 

próprios limites. Ao fim da corrida, os participantes passavam em uma barraca com 

alimentos, frutas e bebidas para recuperar suas energias e também eram premiados com 

medalhas de participação. Assim, o Oba indiretamente promovia uma degustação de seus 

produtos e ainda deixava seus clientes mais próximos e fidelizados. 

A Corrida é bem familiar e todos estão ali integrados. Há muita comunicação e 

interação entre o público e os colaboradores do evento. Além disso, há música, animadores 

fantasiados de frutas e profissionais oferecendo diversos tipos de auxílio. Tudo isso junto, 

forma uma forte proximidade e aumenta consideravelmente o engajamento da marca. 

É um processo bem maior que simplesmente espalhar propagandas pela cidade ou 

veicular em diferentes canais de comunicação. É algo que está além da propaganda 

convencional. A empresa oferece auxílio aos participantes, possibilidade de os mesmos 

testarem seus limites, proximidade, familiarização e diversão. Os corredores fazem parte da 



 

empresa, fazem parte do seu dia-a-dia, eles possuem a voz ativa, são capazes de opinar e 

participar do desenvolvimento da empresa. Dessa forma, pode-se afirmar que o marketing 

promocional e esportivo, juntamente com a estratégia de comunicação traçada pela rede foi e 

é capaz de fazer com que o seu público-alvo se sinta parte da Rede Oba. Desse processo, não 

participam apenas a empresa e seu público, mas também todos os parceiros e patrocinadores 

do evento – Seara, Oba Bem Querer, Oba Reserve, Açaí Frooty, Gráfica Ipanema, Like's Fish, 

Verde Campo, Weme, Evolua Multisports, Novità, Coca-Cola, Bianco Latte, Genuíno Bom 

Porto, Delta Q, Enova Foods, Sanjo, Akio, Yorgus Grego, Mãe Terra, Don Celesto, Itaueira 

Agropecuária, SanCor, Mendoá Chocolates, Jasmine, Quatá, Queens Berry, Korin, Brasnica e 

Piracanjuba. 

Não foi divulgado pela organizadora o valor atribuído às cotas de patrocínio e apoio, 

nem tão pouco o número exato de inscritos, mas mediante as informações coletadas durante a 

pesquisa, obtivemos dados quantiqualitativos suficientes para compreender os possíveis 

retornos desta ação. 

 As imagens abaixo refletem as perspectivas textuais aqui referenciadas. Elas referem-

se a: a) Pódio com banner dos patrocinadores e apoiadores da Corrida Oba; b) Zona de 

degustação de alimento; c) Brinquedoteca; d) Participantes da Corrida Oba; e) Animadores de 

evento. 
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CONCLUSÃO 

Através deste estudo, evidenciamos que o marketing promocional pode sim ser tido 

como uma importante ferramenta de engajamento das campanhas de comunicação, e mesmo 

sendo uma ação distante da atual “vida digital” tão frequente nas ações de comunicação 

promovidas por diferentes segmentos, esta ferramenta de promoção aponta para uma 

retomada de antigas formas de comunicação, porém com uma roupagem nova, atual, e até 

mesmo “social”. Além de gerar resultados para a empresa, o marketing promocional também 

atinge positivamente seus parceiros e ainda possibilita o público obter experiências 

diferenciadas – proximidade - e talvez até mesmo momentos inesquecíveis com a marca. 

Conclui-se que, muito embora as ações de comunicação estejam com elevado volume 

nos meios não convencionais, ou seja, nos meios online, há de se considerar que esta mesma 

comunicação não ignora sua história, nem tão pouco fez com que a publicidade perdesse sua 

criatividade, muito pelo contrário, é justamente esta reinvenção, esta nova concepção, estes 

novos formatos e atos criativos comunicacionais que transformam uma ação de marketing em 

importante ferramenta de engajamento das campanhas de comunicação, o que nos leva a 

acreditar que as transformações da publicidade estão em processo, são manifestações que se 

repetem em diversos centros econômicos mundiais, mas que apontam para algo maior que 

uma simples tendência, demonstra os reflexos na atividade publicitária de um mundo 

globalizado também nas questões sociais, comportamentais e de consumo. O acesso maior e 

intenso à informação gerou um novo e exigente consumidor. As mudanças na publicidade não 

são lampejos de modismos, mas uma necessidade de sobrevivência. 

A promoção de vendas, o merchandising, os eventos e outras áreas da Comunicação 

têm galgado posições importantes dentro dos orçamentos das empresas. O custo benefício que 

apresentam são atraentes e inversamente proporcionais aos resultados que proporcionam, sem 

contar com a rapidez com que interferem na demanda dos produtos. Têm-se mostrado 

eficientes igualmente na construção e consolidação das imagens das marcas. Isso não 

significa que a publicidade está cedendo ou cederá seu lugar para essas outras ferramentas. 

Significa apenas que não se pode mais pensar a publicidade como se pensou ao longo das 

últimas décadas, em que os recursos eram fartos e pareciam inesgotáveis. A verdade é que as 

verbas foram enxugadas e a necessidade de vender foi ainda mais ampliada, uma dicotomia 

que exige uma nova postura da publicidade, agora necessariamente focada nos resultados, isso 

obriga a um abandono forçado de velhos comportamentos. É preciso atender o cliente de 



 

maneira total, não dá mais para escolher onde atuar é necessário atuar em todos os segmentos, 

atender a todas as demandas dos clientes. 

Não se trata de uma grande disputa entre ferramentas de marketing, apenas uma 

necessidade de se aprender a fazer uma publicidade em sintonia com a demanda de um 

mercado que exige criatividade e atualização cada vez mais rápida e crescente. 

Erra quem pensa que essa mudança de poder individual não se relaciona com as 

empresas. São elas as mais beneficiadas com todo esse movimento. Se hoje há o desafio de 

ver e entender a mudança de comportamento do consumidor, há também a mudança de 

alcance, as novas ferramentas e a grande competitividade que as empresas obtêm ao entrarem 

nessa nova estrutura comunicacional. 
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