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RESUMO 

 

O presente trabalho está inserido na discussão sobre a comunicação integrada de marketing da 
Rede Brasil Esportes-RBE. Para tanto, foi elaborado um estudo junto aos associados para 
mapear as ferramentas de  Comunicação Integrada de Marketing mais utilizadas na rede e 
verificar a eficácia sobre o ponto de vista dos associados.  Assim, foi feito um estudo de caso 
da RBE, com o propósito de auxiliar nas respostas da pesquisa. Também, foram analisadas 
peças publicitárias utilizadas pela rede com a finalidade de divulgá-la nos pontos de vendas, 
conquistar novos associados e atrair novos clientes para as lojas associadas. Outrossim, o 
mapeamento e os resultados foram coletados através de uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa. A abordagem qualitativa foi executada por meio de entrevistas semiestruturadas 
e questionários. Utilizou-se, também, para tornar o assunto mais claro, o método descritivo, 
que serve para verificar a fundo o objetivo de estudo e avaliar os fatos e suas características 
com maior precisão possível, baseado em entrevistas e questionários de natureza quantitativa 
e qualitativa com os associados da rede. Através da discussão, busca e análise de soluções de 
um problema, o estudo sobre a RBE para proporcionar uma maior aproximação da realidade. 
Dessa forma, aborda conceituações sobre o marketing, a comunicação integrada de marketing 
e redes de cooperação. 
 
Palavras-chave: Publicidade. Comunicação Integrada de Marketing. Redes de Cooperação. 

 
 
ABSTRACT 
 
This paper is part of the discussion about the Brazil Sports Network’s integrated marketing 
communication. A study was undertaken together with associated tools to identify the 
Integrated Marketing Communication used on the network and verify the effectiveness 
according the views of the members. The mapping and the results were collected through a 
qualitative and quantitative research. A qualitative approach was performed through semi-
structured interviews and questionnaires. Also, was used, to make the study clearer, the 
descriptive method, which is used to check the background in order to study and evaluate the 
facts and their characteristics as accurately as possible, based on interviews and 
questionnaires quantitative and qualitative with network Associates. In the RBE case study, 
with the purpose of assisting in the survey responses, were analyzed advertisements used by 
the network in order to disclose it at points of sales, gain new members and attract new 
customers to the stores associated. Through discussion, search and analysis solutions to a 
problem, the case study provides a closer approximation of the reality. Thus, discusses 
concepts about marketing, integrated marketing communication and cooperation networks. 
 
 
Keywords: Communication. Integrate Marketing Communication. Cooperation Networks.   
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Uma das principais características do atual ambiente organizacional é a necessidade 

das organizações atuarem de forma conjunta e associada. O desenvolvimento econômico está 

condicionado ao capital social, à capacidade das pessoas de trabalharem colaborativamente 

visando objetivos comuns. Assim, novas formas organizacionais permitem maneiras mais 

eficazes de enfrentar os desafios impostos pela globalização, uma vez que novos 

conhecimentos são essenciais para processos inovadores para competir frente a uma nova 

economia.   

Segundo Balestrin e Verchoore ( 2008), uma alternativa estratégica viável, para 

atender os anseios do consumidor e manter as empresas de pequeno porte competitivas, é a 

atuação em rede. As redes de empresas representam uma forma inovadora de obter 

competitividade e sobreviver no mundo globalizado. Ademais, a atuação em rede é movida 

pela lógica da cooperação, na qual existe a percepção que a operação em conjunto fornece 

mais benefícios que a atuação isolada,  representando uma forma inovadora de obter 

competitividade e sobreviver no mundo globalizado. Esse tipo de mercado cede espaço à 

parceria, beneficiando as instituições participantes, seus fornecedores e consumidores, 

reunindo empreendimentos que tem objetivos comuns, mantendo sempre a independência e a 

individualidade de cada participante. Nessa modalidade: “As organizações, atualmente, 

competem em escala global delineando estratégias que permitam sustentar um desempenho 

superior” (PORTER, 1999, p. 14). 

  No estado do Rio Grande do Sul, existe um programa denominado Programa Redes 

de Cooperação e este se insere destacadamente no referido contexto, representando um papel 

fundamental na disseminação de uma nova maneira de promover o desenvolvimento a partir 

da cultura associativa entre as empresas de menor porte. 

As redes atuam o sistema de parcerias para atender com rapidez e eficiência as 

demandas locais como forma de manterem-se no mercado competitivo, tornando-se mais 

competitivas e alcançando seus objetivos. Com essas mudanças e com a formação de 

cooperativas e redes, tornam-se necessários usos de ferramentas que melhoram a qualidade e 

a eficiência das empresas, tornando-as competitivas, impactando nas funções organizacionais 

tradicionalmente vistas sob o foco da organização hierárquica. 

 Devido às mudanças constantes de mercados, percebe-se um aumento de empresas 

atuando em parceria, como exemplo local as redes de supermercados (Rede Super, Rede 

Vivo, etc.), redes de farmácia (Unifarma, Farmácias Associadas, etc.), redes de material de 
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construção (Redemac, Unimaco). Todas estas adotam a cooperação como estratégia, com 

objetivo de concorrer em preço, diferenciação de produtos, qualidade de serviços, 

desenvolvimento de marca própria e marketing, de acordo com o mercado concorrente. Tal 

posicionamento vem ao encontro daquilo que  Pinho (2004,p.22) conceitua como marketing, 

“o processo de planejamento e execução desde a concepção, apreçamento, promoção e 

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

individuais e organizacionais”.  

  As redes de cooperação que utilizam o marketing e suas ferramentas alcançam 

mudanças importantes, que podem provocar reformulações na estrutura organizacional das 

empresas participantes. Segundo Kotler e Keller: 

 

O programa de marketing consiste em numerosas decisões quanto às atividades de 
marketing de aumento de aumento de valor a serem usadas. Uma maneira tradicional 
de descrevê-las é em termos do mix (ou composto de marketing), que vem sendo 
definido como o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa usa para 
perseguir seus objetivos (2006, p.17). 

 
 

 A utilização das ferramentas de marketing é necessária tanto para o empreendedor 

como para o consumidor, pois é um caminho pelo qual os elementos se aproximam e se 

relacionam. As redes podem se munir de estratégias de marketing conjuntas, como por 

exemplo, propagandas na TV que divulguem o nome de sua rede e das empresas associadas, 

com objetivo final de diminuir custos e ofertar produtos de valores atrativos, utilizando 

também a Comunicação Integrada de Marketing. O movimento de adaptação das empresas 

pode ser observado em setores dinâmicos da economia. Esse movimento tem se articulado por 

meio de alianças estratégicas, na forma de redes de cooperação.  

Para aprofundar os estudos e a importância da aplicação desses recursos, foi realizado 

o mapeamento  com os  18 associados, das 60 lojas da rede de cooperação Rede Brasil 

Esportes de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A Rede Brasil Esportes (RBE) é uma rede de 

cooperação de lojistas no ramo esportivo, fundada em agosto de 2004, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento coletivo das empresas associadas e a conquista de maior 

credibilidade por parte de fabricantes e marcas (RBE, 2004). São sessenta lojas associadas no 

Rio Grande do Sul, e os associados contam com o apoio no processo de assessoria de 

negócios e serviços, recebendo consultoria jurídica, técnica, informativa, econômica, fiscal e 

social. 

O problema de pesquisa deste trabalho busca responder a esta indagação: Quais são  

as ferramentas da Comunicação Integrada de Marketing mais eficazes para a Rede Brasil 
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Esportes-RBE? E, tcomo objetivo geral, busca verificar e mapeadas as estratégias de 

Comunicação Integrada de Marketing mais eficazes para a RBE. Também, para a realização 

do estudo, foram propostos os seguintes objetivos específicos: investifigar os resultados 

obtidos pela utilização das ferramentas de CIM, verificar quais as principais ferramentas da 

comunicação integrada de marketing utilizado na Rede Brasil Esportes e identificar quais são 

as vantagens antes e depois da comunicação integrada de marketing na RBE. 

A presente pesquisa se justifica pela busca de melhores estratégias no uso da 

Comunicação Integrada de Marketing para o perfil da RBE. A contribuição que este estudo 

traz para a Rede Brasil Esporte se aplica, diretamente, na área de gestão de comunicação, uma 

vez que fornece subsídios para um maior entendimento em relação às ferramentas usadas para 

CIM e para a obtenção de maior sucesso em sua aplicação. 

Para a acadêmica, foi importante para a sua formação, uma vez que a análise das 

estratégias das ferramentas de Comunicação Integrada de Marketing dentro das redes está 

inserida na formação do profissional de Publicidade e Propaganda. E, segundo resultados 

obtidos de um questionário aplicado com os Associados da Rede Brasil Esportes, em abril de 

2013, sobre a Comunicação do Marketing na Rede, identificaram-se as dificuldades dos 

associados em apontar quais eram as estratégias de marketing utilizadas para captação de 

novos parceiros lojistas.  

Para responder os objetivos deste trabalho e para dar sequência na análise realizada, 

foi determinado um referencial teórico abrangendo o cenário de estudo. No capítulo Conceito 

de Marketing e suas Utilizações, foram tratados temas como os conceitos de marketing, o 

modelo dos 4 P’s, utilizados por algumas empresas, e o ambiente organizacional composto 

por Macro e Micro Ambiente. 

No segundo capítulo, Comunicação Integrada de Marketing, são abordadas suas 

conceitos e suas ferramentas utilizadas. Essas ferramentas contribuem para melhorias interna 

e externamente da organização, sendo de extrema importância para atingir objetivos da 

empresa. 

No terceiro e último capítulo, foi conceituado o tema Redes e Cooperação, sendo este 

de grande influência para uma boa integração entre as organizações, fazendo com que estas se 

fortaleçam acompanhando o mercado globalizado. A partir destes conceitos, foi apresentado o 

funcionamento, os benefícios e o surgimento do Programa Redes de Cooperação, concebido 

para uma formação e expansão de redes entre micro e pequenas empresas de modo que se 

destacassem no mercado. Neste mesmo capítulo, foi tratada a importância do marketing nas 
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redes de cooperação, pois através dele as redes se tornaram conhecidas possibilitando o seu 

crescimento e desenvolvimento mútuo. 
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2  MARKETING E SUAS UTILIZAÇÕES 

 

Vive-se em um sistema capitalista, onde predomina a economia de mercado na qual 

estão inseridos famílias, empresas, governos e outras instituições. Segundo Kotler:  

 

As empresas mais inteligentes reconhecem que uma importante revolução está 
acontecendo em termos de mercados e de marketing. Atualmente, cada vez mais 
empresas estão lutando pela liderança em mercados específicos, em vez de se 
contentar composições secundárias em mercados de massa(2000, p. 18). 

 

 Todos os segmentos de uma empresa têm necessidades de ideias, de produtos e 

serviços  precisam ser atendidos. Surge aí uma oportunidade mercadológica para as empresas 

produzirem os seus produtos ou serviços, a fim de atender a essas necessidades de maneira 

lucrativa e correspondente à demanda do mercado. Como esse mercado é altamente 

competitivo e somente os mais ágeis sobrevivem, parece que as empresas carecem de rapidez 

nos lançamentos dos seus produtos, buscando atender aos desejos de seus consumidores, 

fazendo com que as empresas utilizem o marketing. 

O termo marketing, “envolve a satisfação das necessidades humanas e sociais. Para 

defini-lo de uma maneira bem simples, pode-se dizer que ele supre necessidades 

lucrativamente” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 4). Tem como objetivos convencer e entender 

o cliente tão bem que o produto e o serviço sejam adequados a ele e se venda sozinho, 

transformando uma necessidade particular ou social em uma oportunidade de negócios 

lucrativos. 

O marketing engloba todo o conjunto de atividades de planejamento, concepção e 

concretização, que visam à satisfação das necessidades dos clientes, através de produtos e 

serviços existentes ou novos. Nele,  identifica-se a necessidade e cria-se a oportunidade. 

Assim, novamente citando, Keller e Kotler:  

 

O marketing deve afetar todos os aspectos da experiência do cliente, as empresas 
devem administrar adequadamente todos os possíveis pontos de contato com o 
cliente – leiaute das lojas, design de embalagens, funções do produto, treinamento 
de funcionários e modalidade de transporte e logística (2012, p.16). 
 

Nas redes de cooperação, por se tratar de entidades e não produtos tangíveis 

necessitam de uma forma diferenciada de divulgação para que seus clientes finais a conheçam 

e procurem maiores informações. Portanto, seu marketing conjunto precisa ser bem definido.  
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Dentro do marketing, Kotler  e Keller (2006) afirmam que existe um planejamento de 

acordo com os recursos disponíveis e do público alvo e deve ser diversificado, para atingir o 

máximo de clientes e também os objetivos da empresa.  Um modelo que as empresas podem 

seguir é o mix de marketing, que vem sendo visto como um conjunto de ferramentas usado 

por empresas. Mc Carthey (apud KOTLER; KELLER, 2006 p.17) classificou essas 

“ferramentas em quatro grupos amplos que denominou os 4P’s do marketing: produto, preço, 

praça e promoção”. No estágio atual, no qual a competição é bastante acirrada, as 

organizações não ditam as normas do que será consumido. O consumidor tem a liberdade e é 

soberano em suas decisões. 

 Em virtude de o mercado ser composto por pessoas com necessidades e desejos 

diferentes, as empresas podem, sem atropelar sua linha básica de ação, produzir produtos para 

atender essas necessidades diferenciadas dos consumidores. A esse processo, o marketing 

denomina de segmentação de mercado. A segmentação de mercado pode ser entendida como 

“o processo de dividir um mercado em grupos de compradores potenciais com necessidades, 

desejos, percepções de valores ou comportamentos de compra semelhantes” (CHURCHILL; 

PETER, 2000, p. 204). A seguir serão abordados os principais conceitos dos 4P’s. 

Existem vários conceitos do termo produto feitos por diversos autores, mas que se 

convergem sempre na mesma definição. “Produto significa a oferta de uma empresa que 

satisfaz a uma necessidade” (McCARTHY; PERREAULT Jr., 1997, p. 148). Ou ainda: 

“Produto é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou 

desejo” (KOTLER, 2000, p. 416). As organizações utilizam-se do "P" produto, pois cria valor 

para os clientes, satisfazendo as suas necessidades. 

 Preço, no marketing, envolve trocas, e essas, por sua vez, envolvem benefícios. Nesse 

caso, a troca deve ser mutuamente benéfica. Ambas as partes procuram algo de valor em uma 

troca. Neste sentido, Nickels e Wood (1999, p. 222) definem preço como sendo “[...] 

quantidade de dinheiro ou algo mais de valor que a empresa pede em troca de um produto”. 

Após discutirem as amplas modalidades de “preços”, tais como “mensalidade”, “anuidade”, 

“contribuição”, os autores inferem que “Não importa qual seja a palavra utilizada, o preço de 

um produto é aquilo que a empresa espera receber em troca de um bem, um serviço ou uma 

ideia” (NICKELS; WOOD, 1999, p. 222). 

Após um produto ser produzido, com o seu preço estabelecido, ele precisa ser 

distribuído no mercado até os pontos de vendas. A praça ou distribuição de um produto no 

mercado tem um importantíssimo papel no mix de marketing, pois é, a partir da distribuição, 

que o consumidor terá acesso a oferta do produto. Conforme  Nickels e Wood (1999, p.262), 
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“um canal de marketing é a rede de parceiros na cadeia de valor que coopera para trazer os 

produtos dos produtores para os consumidores finais”. 

Dentre os vários canais de distribuição para colocação de um produto, destacamos o 

atacado, o varejo, lojas de departamentos, entre outros, que para Churchill e Peter (2000, 

p.368) “distribuir bens e serviços envolve levar os produtos até os clientes de forma eficiente 

e eficaz. Os profissionais de marketing devem tornar os produtos disponíveis para os clientes, 

quando e onde eles querem comprá-los, a fim de criar trocas que ofereçam valor”. No 

entendimento de Cobra (1992, p. 44), a distribuição “precisa levar o produto certo ao lugar 

certo através dos canais de distribuição adequados, com uma cobertura que não deixe faltar 

produto em nenhum mercado importante”, como depósitos, pontos de distribuição e estoques 

para preencher as necessidades de consumo. 

 Após a criação de um produto, é necessário introduzi-lo no mercado, comunicando 

aos consumidores as suas informações, sendo que estas poderão ser anunciadas através da 

promoção. Churchill Jr. e Peter (2005, p. 20), entendem que o “elemento promoção ou 

comunicação “refere-se a como os profissionais de marketing informam, convencem e 

lembram os clientes sobre produtos e serviços”. A promoção informa e influencia no poder e 

desejo de compra do consumidor, na visão de Boone e Kurtz (1995). 

Como foi mencionado, para todas as organizações o marketing é importante. Em uma 

rede de cooperação, isso não é diferente, as mesmas, possuem trabalhos um pouco 

diferenciados, mas em tais operações também é necessário o uso das ferramentas do mix de 

marketing. 

 

2.1 AMBIENTE ORGANIZACIONAL DE MARKETING 

  

As atividades de marketing de uma organização envolvem seus fornecedores, clientes, 

concorrentes, entidades públicas e privadas, sendo desenvolvidas em um ambiente com 

mudanças constantes. Segundo Kotler (2000), as empresas bem sucedidas têm visões do 

ambiente interno e externo de seus negócios. Elas reconhecem que o ambiente de marketing 

está constantemente apresentando novas oportunidades e ameaças e compreendem a 

importância de continuamente monitorar e se adaptar ao ambiente. 

O ambiente de marketing é composto por um macroambiente que oferece ameaças e 

oportunidades para a empresa, e o microambiente que inclui os participantes imediatos 

envolvendo á forças próximas à empresa afetando a capacidade de servir seus clientes. 
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2.1.1 Macroambiente 

 

 O macroambiente é onde se encontra as variáveis incontroláveis, que são forças 

competitivas sobre as quais a empresa não tem controle, devendo se adaptar a elas. Essas 

forças interagem gerando oportunidades e ameaças, afetando todas as empresas ao mesmo 

tempo. O monitoramento destas forças é fundamental para a redução de riscos e crescimento 

da empresa. 

 Conforme Kotler (1999), as principais forças do macroambiente são: 

• Ambiente demográfico: É o estudo da população em termos de tamanho, densidade, 

localização, idade, sexo, raça, ocupação e outros dados estatísticos. O ambiente demográfico é 

de grande interesse para os profissionais de marketing, porque envolvem pessoas, e são as 

pessoas que constituem os mercados. 

• Ambiente econômico: Os mercados dependem tanto do poder de compra como dos 

consumidores. O ambiente econômico consiste em fatores que afetam o poder de compra e os 

padrões de dispêndio do consumidor. 

• Ambiente natural: Inclui recursos naturais que os profissionais de marketing usam 

como insumos ou que são afetados pelas atividades de marketing. 

• Ambiente tecnológico: É uma das forças mais significativas que atualmente molda o 

futuro. Novas tecnologias para a fabricação de produtos são desenvolvidas, o que gera 

grandes oportunidades de mercado. 

• Ambiente político: É constituído de leis, agências governamentais e grupos de 

pressão que influenciam e limitam várias organizações e indivíduos em uma dada sociedade. 

• Ambiente cultural: É constituído de instituições e outras forças que afetam os valores 

básicos, as percepções, as preferências e os comportamentos da sociedade. 

Essas forças não são controladas pela empresa, pois aquelas são dependentes de vários 

fatores e não podem ser adaptadas, conforme as oportunidades e necessidades dos 

estabelecimentos. Dessa maneira, as empresas, através de um planejamento, determinam as 

prioridades significativas para a organização para a tomada de decisões, identificando, assim, 

os riscos e oportunidades.  

No macroambiente, a globalização tornou tal necessidade de planejamento das 

empresas cada vez mais evidente, somado às novas tecnologias, que diminuíram as fronteiras 

e aumentaram a velocidade das informações e da competição. Diferente do microambiente, 
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onde a empresa visualiza e detém o controle da situação, dependendo da sua criatividade, 

iniciativa e ação. 

 

2.1.2 Microambiente 

 

 No microambiente, encontram-se as forças competitivas sobre as quais a empresa 

mantém um controle direto, ou seja, depende diretamente da sua competência e qualidade de 

ação. As forças que interagem no microambiente formam os pontos fortes e fracos de uma 

marca, produto ou de uma empresa. 

 O microambiente é composto de forças que atraem clientes e relacionam-se com eles, 

oferecendo-lhes valor e satisfação.  Kotler (1999, p. 47) afirma que  “o sucesso deles depende 

dos outros agentes do microambiente da empresa formados por empresa, concorrentes, 

clientes, intermediários do marketing, fornecedores e públicos”.  As forças desse ambiente se 

constituem, na maioria das vezes, em oportunidades de negócios específicos para cada 

organização. Segundo Kotler (1999, p.47), estas forças são: 

 • Empresa: Ao fazer planos de marketing, a gerência leva em consideração outros 

grupos da empresa, tais como a alta administração, os departamentos de finanças, pesquisa e 

desenvolvimento, compras, produção e contabilidade, formando o ambiente interno da 

empresa. 

• Concorrentes: As empresas devem apresentar soluções, satisfazendo as necessidades 

e os desejos dos consumidores, oferecendo vantagens melhores do que a dos seus 

concorrentes. 

• Clientes: A empresa deve estudar seus clientes de perto, podendo ter cinco tipos de 

clientes: mercados industriais (compra bens e serviços, para processamento posterior ou para 

o processo de produção); mercados consumidores (indivíduos e famílias); mercados 

governamentais (órgãos do governo que compram bens e serviços para outro que deles 

necessitem); mercados internacionais (compradores estrangeiros incluindo consumidores, 

produtores, revendedores e governo); e mercados revendedores (compram bens e serviços 

para revender com lucro). 

• Intermediários do marketing: Ajudam a empresa a promover, vender e distribuir seus 

bens aos compradores finais, incluindo revendedores, firmas de distribuição física, agências 

de serviços de marketing e intermediários financeiros. 
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• Fornecedores: Os fornecedores são um elo importante no sistema geral da empresa 

de “oferta de valor” ao consumidor. Eles proveem os recursos necessários para a empresa 

produzir seus bens e serviços. 

• Público: É qualquer grupo, com interesse real ou potencial, que cause impacto na 

capacidade da empresa de atingir seus objetivos, sendo eles: Públicos financeiros (capacidade 

da empresa de obter fundos); públicos de mídia (divulgam notícias e opiniões editoriais); 

públicos governamentais (administração das ações do governo); grupos de interesse (as 

decisões da empresa podem ser questionadas por organizações de consumidores e grupos 

ambientalistas); públicos locais (possui públicos locais como vizinhos e organizações 

comunitárias); público geral (preocupa-se com a atitude do público geral relacionada aos seus 

produtos e atividades); e públicos internos (incluem seus empregados, gerentes, voluntários e 

diretores). 

 Todas essas forças afetam, diretamente, a empresa e podem, de alguma maneira, ser 

controladas, mantendo-se atualizadas frente às mudanças constantes que ocorrem no ambiente  

organizacional. Desse modo, uma boa gestão, planejamento e a comunicação interna na 

empresa são essenciais para contornar as dificuldades, obtendo  êxito. O cliente interno, ou 

seja, os colaboradores fazem a diferença, seja no atendimento ao cliente ou na relação com 

fornecedores e com os próprios colegas de trabalho, para divulgar e promover a rede junto a 

seu público. 
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3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

  

Hoje, no mercado competitivo, as empresas e os profissionais devem ficar atentos para 

que as mensagens cheguem de forma clara, concisa e integrada aos seus consumidores sobre 

seus produtos e serviços. Para tanto, o marketing compartilhado através do uso de várias 

ferramentas conjuntas deve estar em sintonia, para facilitar a CIM. 

 Segundo Ogden e Crescitelli:  

 

As empresas devem se conscientizar de que todas as suas variáveis de marketing e 
de comunicação se afetam reciprocamente, além de afetarem o consumidor e os 
comunicadores. Sendo assim, as variáveis de comunicação terão um efeito no 
marketing (2007, p. 14). 

 

 Para pôr em prática a Comunicação Integrada de Marketing em uma empresa, devem-

se definir objetivos, escolher mídias e ferramentas adequadas, selecionar pontos de vendas, 

integrar e ajustar as ferramentas e manter o mesmo conteúdo das mensagens a serem 

utilizadas. Para Lupetti (2007, p.15), “planejar a comunicação exige interação, unificação de 

mensagens, instruções, boa vontade e envolvimento e todos os colaboradores, para isso é 

necessária uma comunicação integrada”. 

 O objetivo da Comunicação Integrada de Marketing é informar, persuadir e integrar a 

mensagem junto ao público, chamando sua atenção, interesse e desejo por algum produto ou 

serviço. Atualmente, este é um tema bastante explorado nos meios acadêmicos e empresariais. 

Esta comunicação está sendo abordada como integrador de ações de propaganda, publicidade, 

promoção de vendas, merchandising, relações públicas, entre outras, provocando um maior 

impacto no processo de Comunicação Integrada de Marketing direcionado aos clientes. 

 A partir disso, entende-se Comunicação Integrada de Marketing como: 

 
Um conceito de planejamento de comunicação de marketing que reconhece o valor 
agregado de um plano abrangente, capaz de avaliar os papéis estratégicos de uma 
série de disciplinas da comunicação – propaganda geral, resposta direta, promoção 
de vendas e relações públicas, por exemplo – e de combiná-las para oferecer clareza, 
coerência e impacto máximo por meio de mensagens integradas com coesão 
(KOTLER, 2006, p. 556). 

                

A comunicação integrada de marketing abrange todos os departamentos da empresa, 

pois idealiza a identidade da marca e ou produto em qualquer etapa, até que chegue às mãos 

dos consumidores. Para Kotler e Keller (2012, p.512), “a comunicação de marketing é o meio 

pelo qual as empresas buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores, direta ou 
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indiretamente sobre os produtos e marcas que comercializa”. Esta comunicação representa a 

voz da empresa, construindo um diálogo com seus consumidores e um relacionamento 

duradouro. 

Sendo assim, a Comunicação Integrada de Marketing é um conjunto de  elementos e 

não somente de propaganda e que, para atingir o sucesso e bons resultados  de uma marca ou 

produto, necessita-se de um conjunto de ferramentas, também denominadas de Comunicação 

Integrada de Marketing. Devido a isso, serão apresentadas algumas das ferramentas: 

propaganda, promoção de vendas, merchandising, marketing direto, marketing digital, venda 

pessoal, relações públicas, eventos e patrocínio.  

 

3.1 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

 

A propaganda e a publicidade são duas ferramentas de integração e, muitas vezes,  

confundem-se pela semelhança das suas funções. Segundo Sant´Anna ( 1998 p.75), a palavra 

publicidade significa:  

 

divulgar, tornar público, e propaganda compreende a idéia de implantar, de incluir     
uma ideia, uma crença na mente alheia. Comercialmente falando, anunciar visa 
promover vendas e para vender é necessário, na maior parte dos casos implantar na 
mente da massa uma idéia sobre o produto. Toda via em virtude da  origem da 
palavra, muitos preferem usar publicidade ao invés de propaganda; com tudo hoje 
ambas as palavras são usadas indistintamente. 

 

A publicidade e a propaganda se completam  e são meios de comunicação que 

aproximam o consumidor do lojista, com a finalidade de informar e provocar ações benéficas 

para o anunciante, para vender o seu produto. Conforme Sant´Anna (1998 p.76), “a 

publicidade estimula, ajuda e motiva a venda  e é uma fonte de economia para os produtores e 

de benefícios para os consumidores”. É o ganha-ganha, e ambos satisfazem os desejos de 

compra e venda, que é a atividade fim do comércio. 

Conforme Ogden e Crescitelli (2007, p. 24), “a propaganda é o desenvolvimento e a 

execução de mensagem de lembrança, informação ou persuasão comunicada ao mercado ou 

público alvo, geralmente de forma não pessoal, ou seja, de maneira massificada”. Segundo 

Kotler (2000, p. 584), “a propaganda pode ser utilizada para desenvolver uma imagem 

duradoura para um produto ou para estimular vendas rápidas”. 

Para a empresa, a propaganda tem como função criar e fazer a manutenção da imagem 

da marca, informar os atributos, benefícios e razão de consumo do produto, gerando vendas e 
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atingindo metas ou objetivos estabelecidos, transmitindo mensagens para um grande número 

de pessoas ao mesmo tempo.  

Importa esclarecer que a propaganda exerce duas funções principais: a função 

informativa e a função mercadológica. A função informativa se encarrega de fazer com que as 

pessoas tomem conhecimento da existência dos produtos, de suas características e benefícios.  

As mídias mais utilizadas para fazer propaganda são: 

 

Quadro 1 – Perfil dos principais tipos de mídias 

Meio Vantagens Limitações 

Jornais Flexibilidade, oportunidade, boa 
cobertura de mercado local, ampla 
aceitação, alta credibilidade. 

Vida curta, baixo nível de 
qualidade de reprodução, 
pequeno público circulante. 

Televisão Combina visão, som, movimento; 
apela para os sentidos; alta repetição; 
alta cobertura. 

Custo absoluto alto, saturação 
de comunicação elevada, 
exposição transitória, menor 
grau de seletividade do público. 

Mala direta Seletividade de público, flexibilidade, 
ausência de concorrência dentro do 
mesmo veículo, personalização. 

Custo relativamente alto, 
imagem de ‘correspondência 
inútil’. 

Rádio Uso da massa, alto grau de 
seletividade geográfica e demográfica, 
baixo custo. 

Apresentação sonora apenas, 
menor grau de atenção do que a 
televisão, tarifas não tabeladas, 
exposição transitória. 

Outdoor Flexibilidade, alto grau de repetição 
de exposição, baixo custo, baixa 
concorrência. 

Seletividade de público 
limitada, limitações criativas. 

Páginas amarelas Excelente cobertura local, alta 
credibilidade, ampla cobertura, baixo 
custo. 

Alta concorrência, o espaço 
precisa ser comprado com 
muita antecedência, limitações 
criativas. 

Informativos Seletividade muitíssimo alta, controle 
total, oportunidade interativas, custos 
relativos baixos. 

Os custos podem fugir ao 
controle. 
 
 

Brochura / Folder Flexibilidade, controle total, 
mensagens de maior impacto. 

A produção excessiva pode 
levar ao descontrole dos custos 

Telefone Muitos usuários, oportunidade de dar 
um toque pessoal. 

Custo relativo alto, a não ser 
que conte com voluntários. 

Internet Altas seletividades, possibilidade 
interativas, custa relativamente baixo. 

Veículo relativamente novo 
com um pequeno número de 
usuários em alguns países.  

Fonte: Administração de Marketing,  KOTLER, 2000, p. 606. 
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A propaganda é uma ferramenta de marketing utilizada, tradicionalmente, pelas 

empresas, pois, através dele, esta valoriza e divulga a sua marca, anuncia e comercializa os 

seus produtos, preços e promoções, além das vantagens que oferece naquele momento, 

promovendo, assim, novos hábitos de consumo despertando o interesse do consumidor.  O 

marketing prospecta a empresa a curto, médio e longo prazo, fixando a sua imagem perante o 

seu público alvo, gerando negócios e satisfação ao cliente. A propaganda, por sua vez, pode 

ser uma ferramenta que ajuda a alcançar as vendas em curto prazo, especialmente, na 

promoção de vendas. 

 

3.2 PROMOÇÃO DE VENDAS  

 

Para aumentar o volume de vendas de um produto ou serviço, durante um período de 

tempo, as empresas podem utilizar a promoção de vendas, que se torna uma ferramenta 

indispensável na área comercial. Tal ferramenta,  também, tem a finalidade de divulgar e 

reforçar o valor da marca, demonstrando, assim, sua versatilidade na comunicação. Para 

Lupetti (2007), a promoção de vendas se diferencia da propaganda pelo prazo de retorno ser 

em tempo menor e pela diferença na exposição de seus produtos, tornando a venda mais 

rápida em um curto período. 

A promoção de vendas auxilia no consumo temporário de uma marca de um produto 

em um determinado período para aumentar suas vendas, evitar o aumento da concorrência, 

buscar novos consumidores, entre outras.  Para Kotler e Keller (2006, p. 553), “a promoção de 

vendas pode ser utilizada para obter efeitos de curto prazo, como chamar mais atenção para o 

lançamento de produtos ou aumentar vendas em declínio”. 

As ações promocionais podem ser implementadas através das promoções de persuasão 

e promoções institucionais. A promoção institucional visa ao fortalecimento da marca a médio 

e longo prazo, visando promover a imagem da empresa ou do produto, e a de persuasão tem 

como objetivo o aumento das vendas em curto prazo. Ogden e Crescitelli (2007) afirmam que 

as promoções de persuasão são promoções tradicionais relacionadas à venda, e promoções 

institucionais são as que visam, prioritariamente, a promover a imagem da empresa ou do 

produto e não diretamente a venda. 

Segundo Ogden e Crescitelli (2007), as modalidades de promoções de vendas ocorrem 

de várias maneiras, estimulando mudanças de curto prazo nas vendas. As principais 

modalidades da promoção de vendas são: amostragem, que são amostras de produtos para 

experimentação, utilizadas no lançamento de produtos ou na conquista de novos segmentos de 
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mercados; os brindes que tem como objetos de valor simbólico distribuído junto com o 

produto para induzir a compra; os concursos e sorteios que são ofertas de prêmios geralmente 

atreladas à compra do produto, porém de forma seletiva. 

No concurso, o critério para a premiação é o desempenho e, nos sorteios, o fator 

determinante é a sorte; já, no vale-brinde, é similar ao concurso, pois a promoção é seletiva e 

a entrega do prêmio é vinculada ao fator sorte, mas sua apuração é mais simples e direta; na 

promoção de desconto, o consumidor recebe um desconto sobre o preço normal de um 

produto ou serviço; e, no pacote de bonificação, são quantidades extras de um produto dadas 

aos consumidores pelo preço normal, funcionando com uma espécie de desconto invertido.  

O kit promocional são os tradicionais pacotes promocionais, nos quais são ofertados 

dois ou mais produtos idênticos; as promoções casadas envolvem duas ou mais atividades de 

promoção de vendas ao mesmo tempo ou a promoção simultânea de múltiplas marcas em uma 

única atividade promocional; cupons de descontos funcionam como vale desconto 

apresentados em várias versões, como cupons no ponto de venda que são fornecidos aos 

fornecedores no local onde as compras são feitas; cupons entregues por correio ou em 

veículos de comunicação que oferecem recompensas ao consumidor e podem ser enviados 

diretamente para sua casa, ou serem entregues por algum outro meio; cupons in-pack e on-

pack que são fornecidos aos consumidores diretamente na embalagem do produto.  

Os reembolsos e abatimentos são descontos no caixa ou reembolsos dados aos 

consumidores pela realização da compra; member get member: é a promoção na qual o cliente 

recebe uma recompensa pela indicação de outro cliente potencial; na demonstração, envolve 

toda a forma de proporcionar experimentação de produtos, como test drive, degustação, etc. 

Os pontos de venda são os locais mais usados para ações de demonstração; o comprador 

misterioso, nessa modalidade de promoção é destinado exclusivamente aos intermediários. 

Esse tipo de ação consiste em simular uma situação de compra na qual um agente contratado 

se passa por um cliente interessado na compra de um produto. 

Com estas ferramentas de promoção de vendas, os consumidores são beneficiados e 

sentem satisfação em realizar mais compras, fazendo com que as lojas vendam mais e 

aumentem a sua carteira de clientes, proporcionando vendas futuras e a fidelização. Assim, as 

empresas podem comprar mais e em melhores condições dos fornecedores, ou seja, das 

indústrias, podendo, com isso, desenvolver novas modalidades de promoções para sua 

clientela.Na promoção de vendas, é importante integrar outras ferramentas, como o 

merchandising dentro das lojas, que pode ajudar a alavancar as vendas. 
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3.3 MERCHANDISING  

 

Para alcançar o sucesso de uma determinada marca ou produto, é preciso ter 

conhecimentos sobre a ferramenta merchandising, pois com o conhecimento do produto se 

torna mais fácil à influência na hora de realizar a compra. Blessa (2006, p.8) diz que: 

 

O merchandising era então feito para dar destaque a todas as mercadorias, a 
partir do layout da loja, seus corredores e prateleiras até a disposição dos 
produtos e sua promoção. Hoje, o merchandising é algo muito mais 
completo, que procura acompanhar todo o ciclo de vida de um produto, desde 
a adequação de sua imagem até o acompanhamento de sua performance 
diante de seus consumidores.  

 

O merchandising são ações, técnicas ou materiais usados em pontos de vendas, 

trazendo informações e melhor visibilidade de um produto ou marca, motivando e 

influenciando nas decisões de compra dos consumidores. Lupetti (2007, p.25) conceitua 

merchandising como “um conjunto de ações que visa construir um cenário favorável à compra 

do produto no ponto de venda”. 

Através do merchandising, as ferramentas de marketing desenvolvem ações 

valorizando os produtos no ponto de venda, influenciando a decisão de compra do 

consumidor. O merchandising tem como foco técnicas para apresentação de determinados 

produtos ou serviços em pontos estratégicos de vendas. Conforme os autores Pinheiro e Gullo 

(2009, p. 95), “merchandising é o enriquecimento e a valorização do clima promocional, onde 

se encontra uma marca de produto, com o objetivo de envolvimento do público alvo, levando-

o a efetivação de compra”.  

Ainda, de acordo com Pinheiro e Gullo (2009, p. 98), as funções do merchandising 

são: 

 

- aproximar o produto certo do público alvo certo, no lugar certo, na quantidade 
certa, ao preço certo e com uma adequada exposição da marca com materiais de 
apoio chamando para si a atenção das pessoas; 
- apoiar a promoção de vendas em si; a inter-relação da ferramenta merchandising 
com a ferramenta promoção de vendas é muito forte e fundamental para o sucesso 
da marca; 
- auxiliar o giro da marca para o consumo; à medida que merchandising cria todo 
um clima favorável à decisão de compra, contribui para o escoamento do produto; 
- utilizar técnicas de exibição para fazer acontecer clima e predisposição de compra 
por parte do consumidor ou cliente; 
- apoiar tanto o produto normal como o produto promocionado. 
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Para realizar um merchandising, deve-se considerar algumas técnicas de exposição 

dentro do ponto de venda, tais como exposição de produtos, boa aparência, iluminação, 

comunicação visual, como por exemplo: banners com fotos dos produtos, placas decorativas, 

displays  e  um layout que faça com que o consumidor sinta-se tentado a compra,  

proporcionando, com isso,  maiores vendas na  loja.  

 

O trabalho de merchandising é acompanhar e administrar a trajetória de uma marca 
de produto, desde o estoque do produtor até o estoque do ponto de venda, cuidando 
de prover uma boa exposição para a marca, através do uso de técnicas de exibição, 
até sua chegada ao público-alvo (PINHEIRO; GULO, 2009, p. 42). 
 

 Por isso, o treinamento de pessoal da loja com os promotores de venda contratados 

pelos fabricantes é um trabalho fundamental, pois os consultores de venda precisam conhecer 

e entender do produto para convencer e informar o consumidor sobre aquilo que está 

comprando. A respeito disso, Pinheiro e Gullo (2009) salientam que merchandising é de 

extrema importância na manutenção do consumo de um produto. É uma tarefa árdua, com um 

esforço contínuo, de atenção redobrada, podendo qualquer descuido com a manutenção da 

posição da marca no ponto de venda ser fatal na sua participação de mercado e no seu sucesso 

como marca. 

As ações de merchandising deverão ser bem sucedidas e desenvolvidas, aplicadas de 

modo que a compra seja realizada. Esta é uma das ferramentas mais eficazes que o produto 

disponibiliza, fazendo com que o consumidor decida pela sua marca e não do concorrente. Tal 

recurso adquire, cada vez mais, visibilidade e aplicação pelas marcas, seja no lançamento de 

produtos ou na sua promoção. O merchandising pode estar presente em todas as empresas, 

independentemente do seu tamanho, ele facilita aos consultores de venda a fazerem o 

marketing direto com os clientes, através de mensagens atrativas, diferentes. 

 

3.4 MARKETING DIRETO  

 

O mercado atual exige que a organização se adapte às novas mudanças 

socioeconômicas e costumes da população, proporcionando atividades e interagindo com o 

meio, estabelecendo um relacionamento direto com o público alvo de modo a gerar uma 

resposta imediata. Segundo Kotler (2006, p. 606), “marketing direto é o uso de canais diretos 

para chegar ao consumidor e oferecer produtos e serviços sem intermediários de marketing”. 
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Esta ferramenta cria um relacionamento entre o comprador e o vendedor, sendo assim, 

fundamental para gerar uma resposta imediata na transação de uma venda. 

O marketing direto facilita a venda ao consumidor, pois este poderá receber os 

produtos em sua casa, no seu trabalho ou onde estiver, com isso, economiza tempo e dinheiro. 

Com base na afirmação de Pinho (2005 p.111), “o beneficio básico do marketing direto é 

permitir que o consumidor adquira produtos ou serviços sem necessidade de ir até o ponto de 

venda ou ser visitado por vendedores”. Pois, as pessoas têm cada vez menos tempo e, muitas 

vezes, a sua atividade não possibilita ou permite com que ela vá até o local da compra. 

O marketing direto abrange o público alvo, gerando maior eficiência, conquistando e 

fidelizando clientes, por meio de mensagens alternativas, em busca de um menor custo, 

tornando um relacionamento duradouro. Os profissionais de marketing direto podem usar 

diversos canais para atingir possíveis clientes (KOTLER, 2006, p.609), por exemplo, a mala 

direta que “consiste em enviar uma oferta, anúncio, lembrete ou outro item a uma pessoa num 

endereço específico”, geralmente, para pessoas que já estão cadastradas como clientes ou são 

novos clientes em potencial. Enquanto o marketing de catálogo é “enviado pela empresa para 

endereços selecionados com um ou mais catálogos de toda a linha de mercadorias, 

normalmente em forma impressa”. Esse método é utilizado para despertar um possível 

interesse por esses produtos catalogados. 

Ainda, como meio para fidelizar clientes (Kotler 2006, p.609), o telemarketing “usado 

pelas operadoras de telefone, entram em contato com clientes atuais, para aferir o nível de 

satisfação ou receber pedidos”. Isso acontece, principalmente, quando os contratos em vigor 

estão por vencer, ou quando a operadora sente-se ameaçada pela concorrência por ofertar 

produtos mais acessíveis. Enquanto a televisão é usada pelos profissionais de marketing direto 

de várias maneiras: propaganda de resposta direta, canais de vendas em domicílio, vídeo texto 

e TV interativa. Esse é um meio eficaz utilizado pelas empresas a qualquer momento. 

  De acordo com Kotler (2006 p. 609), marketing de quiosques “é uma pequena 

estrutura ou construção que abriga um posto de vendas ou informações”. É comum o uso 

dessa estrutura temporariamente ou permanentemente, como exemplo: quiosques em 

temporadas na praia e shopping. E no marketing interativo “as formas mais recentes de 

marketing direto são os canais eletrônicos. A internet oferece a oportunidade de maior 

interação, entretanto, o processo de troca na era da informação passa cada vez mais a ser 

iniciado e controlado pelo cliente”. O uso dessa ferramenta pode alavancar as vendas da 

empresa. 
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Através do marketing direto e dos seus meios eletrônicos, as empresas enviam ofertas 

para seus clientes, procurando identificar clientes com alto potencial de compra, direcionando 

suas ofertas e analisando seus resultados. Nem todas as empresas estão prontas para utilização 

do Marketing direto, por isso ele se torna um diferencial competitivo para servir e manter 

clientes ativos. Com as novas tecnologias, há uma relação direta do marketing direto com o 

marketing digital, principalmente, no uso de e-mails , através de SMS  e das  mídias sócias. 

 

3.5 MARKETING DIGITAL  

 

O marketing digital é a nova linguagem do século XXI com uma velocidade de 

transmissão das mensagens para diferentes lugares e pessoas simultaneamente, isso acontece 

através de redes de computadores conectados em um ambiente de internet. Sant’anna (2009) 

afirma que isso permite que as informações sejam alocadas a uma rede de servidores 

espalhados pelo mundo e disponíveis em qualquer arquivo dentro da rede. A internet, devido 

a sua tecnologia, apresentou novas possibilidades de relacionamento comercial e pessoal entre 

usuários, gerando interatividade e grande participação das pessoas na comunicação que as 

interligam, gerando oportunidades de novas escolhas de mídias.  

 Sant’ana (2009, p.258) conceitua a internet como: 

 

uma coleção de roteadores e circuitos. Esses componentes são conectados em 
computadores, que se comunicam através de um mesmo protocolo, de uma mesma 
linguagem. E é por causa dessa linguagem comum que consegue distribuir várias 
informações, que podem ser construídas, obtidas e transformadas por pessoas. 
 

A sociedade é influenciada por essa nova ferramenta utilizando-a para se comunicar, 

trocar informações e desenvolver novas tecnologias. Conforme Torres (2009, p.45):   

 

quando você ouve falar de marketing digital, publicidade online , marketing web, 
publicidade na internet ou quais outras composições que se possam fazer dessas 
palavras, estamos falando em utilizar efetivamente a internet como uma ferramenta 
de marketing, envolvendo comunicação, publicidade, propaganda e todo o arsenal 
de estratégias e conceitos já conhecidos na teoria do marketing. 

 

  O marketing digital   ainda é uma ferramenta nova que exige muito estudo e pesquisa, 

com o sue uso muitas empresas obtiveram sucesso e tantas outras foram levadas ao fracasso. 

Sendo assim, e necessário que as empresas se aprofundem nessa ideia, pois o marketing 

digital está para o futuro das empresas como o próprio advento da internet. Torres (2009 , p. 
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46)  afirma que: “Fazer qualquer coisa e esperar o resultado para depois pensar se a estratégia 

foi boa foi o comportamento adotado nos primórdios da internet e o que causou o estouro da 

bolha das empresas de internet em 2000”. Portanto, ou a empresa entra nessa nova era ou 

deixa que os concorrentes o façam em seu lugar, o que pode ser um grande risco para levá-la a 

sair do mercado. 

 O marketing digital possui as mesmas características do marketing tradicional, tendo, 

como diferenças, as ferramentas de comunicação e de distribuição de informações que são 

transmitidas através de recursos para a promoção de marcas e produtos. Essas ferramentas são 

web site, e-commerce, e-mail marketing, microwebsite, banner, pop-up, pop-under e floater. 

Conforme Ogden e Crescitelli (2007):  

• Web site: A empresa deve oferecer informação, entretenimento, serviços ou 

demonstração de produtos, como catálogos virtuais e showrooms eletrônicos, visando a criar 

um relacionamento com os clientes e a gerar vendas por meio do site. 

• E-commerce: Para vender produtos pela internet, as empresas podem participar do e-

commerce – sites web que reúnem diversos vendedores, varejistas e empresas de venda on-

line, em que cada loja virtual apresenta seus produtos ou serviços para os usuários da internet. 

• E-mail marketing: O correio eletrônico, o e-mail, é o sistema usado para transmitir 

mensagens de um computador para outro, por meio de alguma rede de comunicação. 

• Microwebsite: São, normalmente, pequenos sites web de marcas que aparecem como 

links em que sites web cujo conteúdo é conhecido. Permite ao anunciante comunicar os 

benefícios do produto e coletar informações dos consumidores. 

• Banner: É um tipo de mensagem feita mediante a colocação de um cartaz, em algum 

lugar de uma página da web. 

• Pop-up, pop-under e floater: São pequenas telas que surgem automaticamente 

quando o site web é acessado, trazendo mensagens sobre a empresa ou o produto. 

          Todas  essas ferramentas são inovadoras e merecem atenção e dedicação para utilizá-las  

antes da concorrência, preferencialmente, pois, no mundo globalizado, vence o mais rápido, 

aquele que souber explorar as novas tecnologias primeiro. 

 

3.6 VENDA PESSOAL  

 

A venda pessoal é um processo de comunicação interativo, que permite a 

flexibilização das mensagens do vendedor de acordo com necessidades, desejos, crenças, e 
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valores dos clientes, que geralmente, são diferentes entre si, permitindo que o vendedor 

desenvolva um processo de vendas específico para cada cliente. Kotler (2000, p. 585) afirma 

que “a venda pessoal é a ferramenta mais eficaz em estágios mais avançados do processo de 

compra, especialmente para aumentar a preferência e a convicção do comprador e levá-lo a 

ação”. O consultor de vendas tem que desenvolver várias habilidades, como: conhecer os 

produtos e seus benefícios, ou seja, saber o que esta vendendo, entender de “gente”, isto é, 

saber ouvir os clientes para poder atendê-los,  conforme a sua expectativa. 

Na venda pessoal, como diz o ditado, “o cliente sempre tem razão”. Segundo Pinho 

(2005 p.42), “o processo pelo qual o vendedor identifica, ativa e satisfaz as necessidades e 

desejos do comprador, em benefício recíproco, idêntico e contínuo, de vendedor e comprador 

é relevante que o objeto do esforço seja um produto, serviço ou ideia”. Assim, vendedor e 

comprador fazem uma parceria duradoura, o que fideliza o cliente. 

Para Ogden e Crescitelli (2007, p.116), muitos métodos são utilizados na venda 

pessoal, identificando como os mais comuns os seguintes: “A venda pesada se preocupa mais 

em fazer a venda do que em identificar os desejos do cliente, convencendo o cliente a fazer o 

negócio”. Essa venda, geralmente, acontece com produtos de valores elevados, em que o 

cliente já está com a opinião formada sobre a compra o mesmo. A venda sutil “ajuda no  

processo de venda pesada, facilitando o relacionamento com o cliente, evitando riscos”. Isso 

quer dizer que o consultor de vendas transmite ao cliente segurança e credibilidade ao falar do 

produto e seus benefícios. 

Ainda, Ogden e Crescitelli (2007, p. 116) citam a venda consultiva, na qual  o 

vendedor precisa ganhar a confiança do cliente, ajudando-o a encontrar soluções lucrativas 

para ambos. É o ganha-ganha, ou seja, bom para o vendedor, que efetua a venda, e para o 

cliente, que compra o produto que lhe trará benefícios. 

          A venda pessoal consiste na interação da  empresa com o cliente, construindo 

relacionamentos, avaliando e satisfazendo suas necessidades. Desse modo, para uma boa 

comunicação por meio de venda pessoal, é necessário uma equipe de vendas estruturada e 

preparada, pois é, através dela, que se transmite e recebe a mensagem, fazendo com que se 

realize a venda. 

 

3.7 RELAÇÕES PÚBLICAS  

 

A organização se relaciona com consumidores, fornecedores, revendedores e com 

públicos interessados, a fim de atingir seus objetivos na empresa com a ajuda de um 
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responsável na área de Relações Públicas, que promove a imagem dela ou dos seus produtos. 

Segundo Sant´Anna, Rocha Junior e Garcia (2009, p.49), “ pode representar as relações de um 

indivíduo ou instituição com determinados grupos ou clientes e pode ser aplicado aos 

processos pelos quais as empresas estabelecem relações com o público em geral”. Com isso, 

podemos observar a importância de um Relações Públicas dentro de uma empresa, pois o 

mesmo a representa e vende a sua imagem. 

As atividades de relações públicas são executadas por meio de ações de assessoria de 

imprensa para inserir notícias e entrevistas na pauta dos veículos de comunicação, a fim de se 

estabelecer uma imagem organizacional favorável, conforme  Poyares (apud SANT’ANA, 

2009 , p.49) “com capacidade de apreender e compreender, de situar o particular no geral, de 

estabelecer ligações, de comunicar com clareza e objetivo .São obrigados a gostar de pessoas 

e atuar em profundidade nos meios de comunicação”. A rede de relacionamentos, nas relações 

públicas, é a chave para o êxito dele em benefício da empresa.  

 Segundo Ogden e Crescitelli (2007, p.124): 

 

As atividades de relações públicas incluem um amplo mix, se destacando, manter 
relações com a imprensa, divulgar produtos e projetos, fazer comunicações e 
promover eventos, fazer treinamentos, definir políticas com a empresa e fazer lobby 
nos órgãos públicos e grupos de interesse. 
 

Segundo Kotler (2000), o papel de Relações Públicas vai além da simples divulgação, 

pois este atua apoiando no lançamento de novos produtos; no reposicionamento de um 

produto maduro; na captação do interesse por uma categoria de produtos; mantendo influência 

sobre grupos-alvo específicos (patrocínios para eventos comunitários especiais); defesa de 

produtos que enfrentaram problemas públicos (alguns incidentes); e construção de uma 

imagem corporativa favorecendo sobre certo produto. Além disso, o Relações Públicas pode 

ser  o elo da empresa com fornecedores e a imprensa  na realização de eventos. 

 

3.8 EVENTOS  

 

A organização de eventos é uma ferramenta importante para a promoção e divulgação 

de uma empresa e para o lançamento de novos produtos. “Fazer parte de um momento 

relevante na vida pessoal dos consumidores  por meio de eventos pode ampliar e aprofundar o 

relacionamento de uma empresa ou marca  com o mercado alvo”, afirma Kotler e Keller 
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(2012, p.561). Além disso, a conquista de nova cliente e a fixação da marca na memória do 

consumidor fortalece e solidifica a empresa no mercado. 

Os eventos, através do turismo de negócios, vêm aquecendo  a economia  no comércio 

e na indústria, gerando empregos e desenvolvimento. Andrade (2002 apud Borba, 2008) 

afirma que a indústria turística é a maior geradora de receitas através dessa atividade. 

Segundo Lupetti, (2007, p.96) existe uma infinita relação de eventos que as empresas podem 

utilizar entre eles “as feiras que se caracterizam por expor e vender os produtos e aproveitam 

a oportunidade para fazer pequenos testes com os mesmos”. Nas feiras, obtêm-se informações 

sobre os diversos produtos expostos e também serve para lançamentos de novos produtos. 

Ainda, de acordo com Lupetti (2007, p.96), há também “os congressos que têm como 

objetivo divulgar pesquisas científicas em determinados segmentos e as convenções que são 

as orientações para a força de vendas através de reuniões para a solução de problemas”.  Os 

congressos transmitem informações sobre algum assunto que foi pesquisado e que se torna de 

interesse de vários públicos e de diferentes segmentos. Já as convenções são informações para 

a equipe de forças de vendas através de reuniões. 

Ainda, referindo-se a tipos de eventos, Ogden e Crescitelli (2007, p.98) afirmam que: 

 

As visitas técnicas têm a finalidade de realizar visitas com assessoria aos 
compradores quanto à utilização dos produtos ou mesmo a construção de um 
equipamento específico, e os megaeventos têm como objetivo construir ou manter 
um relacionamento com os clientes, concentrando investimentos elevados que 
proporciona um retorno a médio e longo prazo. 

 

 As visitas técnicas ajudam e auxiliam na forma de como utilizar determinados 

produtos e os megaeventos são considerados eventos com alta visibilidade e maior destaque, 

promovendo produtos e serviços. Todos os eventos planejados e organizados independente do 

seu tamanho são importantes para promover e divulgar a marca, realizar negócios, além de 

lançar produtos e tendências. Segundo Sant’ana (2009, p. 39), “a empresa pode realizar seus 

próprios eventos, criando maior pré-disposição do consumidor em favor de seus produtos e de 

sua imagem. A grande força de um evento reside no envolvimento que ele permite”. Assim, 

interage com o consumidor que se sente valorizado  e satisfeito o que é benéfico para a 

empresa. Todo o evento deve ter uma preparação, um cronograma e um calendário das etapas 

na serem executadas e necessita de recursos através da ferramenta patrocínio. 
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3.9 PATROCÍNIO 

 

Existem várias razões pelas quais as empresas utilizam-se do patrocínio. As razões 

primárias são: chamar atenção, desenvolver a lealdade do consumidor e estabelecer, 

fortalecer, ou mudar a percepção (imagem) da marca ou organização.  Já as secundárias dizem 

respeito, em geral, a atrair novos usuários, dar suporte a comerciantes e outros intermediários, 

e, também, agir como forma de estimular a motivação da equipe. 

O patrocínio é considerado uma forma de comunicação entre duas partes, em que, 

através de bens, serviços ou dinheiro se procura estabelecer um vínculo ou imagem positiva 

entre elas e também como divulgação da empresa. Segundo Ogden e Crescitelli (2007, p. 26), 

“patrocínio é a prática de promover os interesses de uma empresa e suas marcas a um evento 

específico ou a uma causa”. Através do patrocínio, a empresa poderá ter um retorno 

inesperado, pois é uma aposta imensurável, geralmente, há sinais e perspectivas favoráveis. 

Em geral, o patrocínio exerce um papel secundário dentro do mix promocional.  O 

impacto desta ferramenta é limitado, servindo, essencialmente para reforçar imagens 

corporativas (ou produtos e serviços) já existentes.  Por isso mesmo, outras ferramentas e 

ações de comunicação de marketing são necessárias para estimular comportamentos, já que o 

patrocínio sozinho não é capaz de persuadir o público-alvo a se comportar de maneira 

diferente (FILL, 2002). Essa é a essência da parceria entre a empresa e o patrocinado, que 

pode culminar em resultados inesperados favoráveis ou apenas na fixação da imagem da 

empresa. 
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4 REDES E COOPERAÇÃO 

 

A globalização da economia abriu novos mercados, acirrou a concorrência, exigindo 

mudanças rápidas nas pessoas, empresas e países, fazendo com que a criação de redes e a 

cooperação se tornassem ferramentas fundamentais para a competitividade. Surgem, então, as 

redes de cooperação.  Nas últimas décadas, com a ascensão da nova competição, a cooperação 

entre organizações assume uma maior importância devido à dificuldade das empresas em 

atender as exigências competitivas isoladamente. Segundo Verschoore (et al., 2010, p.17), “o 

surgimento e a evolução das redes entre empresas é uma das importantes consequências 

associadas a este novo contexto de negócios, cada vez mais globalmente conectado”. 

No momento em que duas ou mais organizações percebem a possibilidade de alcançar, 

conjuntamente, seus objetivos e obter ganhos mútuos, a cooperação pode se desenvolver. O 

significado de rede engloba integração e interatividade, reunindo empresas que tenham 

objetivos comuns na mesma área de atuação, formadas por entidades jurídicas, englobando 

todas as associadas, porém cada uma mantendo sua independência e individualidade.  

Para Mance (1999, p. 24), “Trata-se de uma articulação entre diversas unidades que, 

através de certas ligações trocam elementos entre si, fortalecendo-se reciprocamente, e que se 

pode multiplicar em novas unidades”. A troca de informações e o crescimento conjunto 

através das compras, ações de marketing e expansão, possibilitam a abertura de filiais e a 

entrada de novos associados. 

As redes de cooperação surgiram devido à necessidade dessas empresas poderem 

competir e, até mesmo, sobreviver no mundo globalizado e cada vez mais de fusão de grandes 

grupos. Portanto, é uma nova forma de organização, na qual a concorrência cede espaço à 

parceria, beneficiando as empresas participantes seus fornecedores e consumidores. As redes 

de cooperação tornaram-se ferramentas e objetos de estudos entre organizações empresariais. 

Castells (2001, p.188), em sua análise argumenta que “as redes são e serão os componentes 

fundamentais das organizações e são capazes de formar-se e expandir-se por todas as avenidas 

e becos da economia global, porque contam com o poder da informação propiciado pelo novo 

paradigma tecnológico”. O trabalho em rede é de cooperação e troca de informações, nele os 

participantes não se veem como concorrentes, e sim como parceiros. 

A formação de uma rede permite a realização de ações conjuntas, facilitando a solução 

de problemas comuns e viabilizando novas oportunidades. Geralmente, são formadas por 

micro e pequenas empresas, que estão em desvantagem em relação às empresas de grande 

porte, as quais possuem mais vantagens no mercado globalizado. E, sendo assim, esta união é 
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uma alternativa eficaz para responder as inovações de mercado e tecnológicas. “Portanto, as 

redes são compreendidas como um desenho organizacional único, com uma estrutura formal 

própria, um arcabouço de governança específico, relações de propriedade singulares e práticas 

de cooperação caracterizadas” (VERSCHOORE, 2004, p. 25). As redes são a grande 

oportunidade das micro e pequenas empresas se unirem para conseguir sobreviver, crescer  e 

se desenvolver neste mercado competitivo. 

As redes, até o momento, foram a sustentação e a sobrevivência de muitas micro e 

médias empresas, principalmente em se tratando de competitividade pois, através da compra 

conjunta, por exemplo, essas empresas conseguem-se fazer frente às grandes organizações 

nacionais e internacionais, atingindo condições mais vantajosas para os participantes no que 

se refere a abertura de novos negócios e novos mercados. Além disso, melhoraram suas 

estruturas nos pontos de venda e, também, no que diz respeito ao marketing conjunto.    

Por causa dos seus atributos competitivos, obtidos com a união de esforços, outro fator 

determinante para o conceito de rede é a emergência de uma forma única e particular. Assim, 

 

[...] a governança em rede envolve uma seleta, persistente e estruturada coleção de 
firmas autônomas [...] engajadas em criar produtos ou serviços, baseadas em 
contratos implícitos e abertos para se adaptarem às contingências ambientais e 
coordenar e salvaguardar transações (JONES; HESTERLY; BORGATTI, 1997, 
apud VERSCHOORE, 2004, p. 23-4). 

 

As redes são diferenciadas e aplicadas conforme o tipo de ambiente em que a empresa 

ou toda a rede irá atuar, pois estas envolvem pessoas, estratégias, fatores tecnológicos, dentre 

outros. Podem ser também classificadas quanto ao seu ramo de atividade, sendo horizontal e 

vertical. Na rede vertical, a característica predominante é a hierarquia e, geralmente, essas 

redes apresentam forte estrutura hierárquica. Sendo assim, a rede vertical agrega um público 

com mesmo perfil, bem definido e em sintonia, passando a tomar decisões administrativas 

conjuntamente. No entendimento de Lewis (1992):  

 

Uma rede vertical proporciona mais poder as empresas integradas. É uma 
cooperação entre parceiros comerciais. Segundo o autor, uma forte rede de 
alianças entre uma empresa e seus fornecedores simplifica a logística e 
permite a produção de suprimentos em lotes mais prolongados e em volumes 
maiores. Isso leva a custos menores e estimula o aumento da qualidade. 
(LEWIS apud BAGGIO et al., 2010, p. 47).   

 

 A rede horizontal possui, como característica marcante, a cooperação. Essas redes são 

formadas por empresas independentes do mesmo segmento que interagem, no ambiente de 
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cooperação, desenvolvendo ações em conjunto. Nessa classificação, existe uma diversidade 

de configurações, por exemplo: consórcio de compras, associações profissionais e alianças 

tecnológicas. 

As redes horizontais são constituídas por empresas similares, que buscam um mesmo 

objetivo no mercado. Marques e Aguiar (1993) afirmam que, quando ocorre a combinação de 

duas ou mais firmas atuando num mesmo processo produtivo, identificamos como rede 

horizontal. Esta estrutura de redes está, diretamente, relacionada à cooperação entre diferentes 

atores que cooperam em uma sociedade cada vez mais competitiva. A definição de que “a 

cooperação é a atitude de trabalhar junto em beneficio de metas comuns e que esta é a melhor 

maneira de se potencializar resultados” (BELTRAND, 2004, p. 18). Compartilhar 

informações, trocas de experiências e ações conjuntas é característico da cooperação e da 

união entre empresas, gerando benefícios a elas. 

Há várias razões para as micro e médias empresas cooperarem em redes, essas razões 

observam as diferenças de objetivos, posições no mercado competitivo, crescimento mútuo, 

sustentabilidade e até o status da própria empresa. “As empresas cooperam em redes pela 

busca de recursos valiosos que elas não possuem” (KASA, 1999 apud PEREIRA; PEDROSO, 

2003, p. 64). A cooperação gera inúmeros benefícios, tais como: compras conjuntas para  

barganhar preço e prazo, produtos exclusivos, troca de informações, marketing conjunto para 

diminuir custos de produção e de anúncios, entre outros,  que somente os associados podem 

usufruir, tornando-os mais fortes e competitivos em relação aos que não a integram.  Como 

exemplo, a rede Unimetal, que congrega os metalúrgicos; a Unimaco, que reúne as lojas de 

material de construção; e rede Unimercados, que reúne pequenos supermercados.  

     Na cooperação, a parceria é a forma mais utilizada, pois facilita o empreendimento 

com uma relação mais duradoura, trabalhando juntas em busca de melhorias, troca de 

informações e experiências. Assim, a cooperação se desenvolve quando fornecedores, 

companhias e compradores unem-se para elevar o valor gerado na cadeia produtiva. 

Conforme as empresas vão demonstrando umas as outras que podem se beneficiar da 

cooperação, as redes serão formadas. Para (Verschoore, 2004, p.20), “a parceria é uma das 

formas mais simples de cooperação. Diferencia-se pelo elevado grau de informalidade”. Por 

consequência disso, a parceria aumenta a tendência de cooperação, em detrimento da 

competição para objetivos determinados, dando início ao programa redes de cooperação. 
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4.1 PROGRAMA DE REDE DE COOPERAÇÃO 

  

A economia global vem se integrando de modo crescente desde as três últimas 

décadas, o que alterou profundamente o cenário de atuação das micro, pequenas e médias 

empresas, abrindo a elas, um grande mercado. A principal questão, para as empresas, é como 

ampliar e abrir novos espaços, o que é fundamental para sua sobrevivência. Uma das formas 

de organização são os Programas Redes de Cooperação, que apresentam experiências de 

sucesso, significativas na área comercial. As redes de cooperação são entendidas como “ uma 

nova forma de organização, e são estabelecidas para possibilitar a realização de ações 

colaborativas entre grupos de empresas com vistas a objetivos comuns” (ANTUNES; 

BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010, p. 30). 

Estas empresas unem-se com objetivo de obter maior desempenho e suprir 

necessidades que dificilmente seriam alcançadas isoladamente. Para Amato Neto (2000 apud 

CEZARINO; CAMPOMAR, 2006), essas necessidades são: de combinar competências e 

utilizar know-how de outras empresas; dividir o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, 

compartilhando o desenvolvimento e os conhecimentos adquiridos; partilhar riscos e custos 

de explorar novas oportunidades, realizando experiência em conjunto, e oferecer a 

possibilidade facilitada de subcontratação e terceirização do processo produtivo; exercer uma 

pressão maior no mercado, aumentando a força competitiva em benefício do cliente; 

compartilhar recursos, com destaque para os subutilizados; fortalecer o poder de compra  e 

obter mais força para atuar nos mercado. 

O Programa Redes de Cooperação é uma política pública do estado do Rio Grande do 

Sul.  Este programa funciona como um instrumento de administração pública, criado no ano 

de 2000, para o desenvolvimento socioeconômico gaúcho. Promovido pela Secretaria do 

Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais - SEDAI (SEDAI, 2004), estimula a 

cooperação entre micro, pequenos e médios empreendimentos, dos setores de serviços, 

indústria e comércio, como uma forma de superação de dificuldades organizacionais e 

geração de benefícios mútuos. 

A união de empresas, em detrimento da concorrência, cria uma perspectiva de 

desenvolvimento integrado e de complementaridade, proporcionando maior sustentabilidade e 

competitividade às organizações participantes. “Essa estrutura internacional permite que 

pequenas e médias empresas se unam  a empresas maiores, formando redes capazes de inovar 

e se adaptar, assim a operação torna-se o projeto empresarial possibilitado por uma rede”, 
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conclui Castells (2001, p. 186). Assim, deixam de sere empresas individuais e compartilham 

conhecimento e tecnologia os demais participantes da rede. 

Conforme Woitchunas (2010, p.31), “o objetivo do programa é fomentar a cooperação 

entre empresas, gerar um ambiente estimulador ao empreendedor e fornecer suporte técnico 

necessário à formação, consolidação e desenvolvimento das redes”. Através deste programa 

se viabiliza ações entre os associados, com resoluções de problemas comuns gerando novas 

oportunidades, que não seria possível a realização individualmente. 

Além disso, o programa também assessora as redes constituídas para o seu 

desenvolvimento, capacitando os gestores das empresas participantes do programa para 

facilitar a cooperação em rede e abrir espaço para troca de informações entre as redes e com 

os demais programas de apoio do Governo do Estado e entidades parceiras. Com isso, 

oportuniza a integração das redes com empresas externas à rede, estimulando negócios, 

parcerias e alianças. Ao desenvolver a cooperação, o programa incentiva, além da reunião de 

interesses organizacionais comuns, a realização de ações conjuntas.  

 

Não obstante, as oportunidades de redução e divisão de custos e riscos, de conquista 
de novos mercados, de qualificação de produtos e serviços, e de acesso às novas 
tecnologias, o programa mantém a independência legal e a individualidade das 
organizações integradas, além de viabilizar novas oportunidades que, isoladamente, 
não seriam possíveis (SEDAI, 2000, p. 4).  

 

  Nesse contexto, produtos exclusivos podem ser desenvolvidos, além de inovar nos 

processos de transformação tecnológica e de informações atualizadas mutuamente.  Castells  

(2001, p. 191) afirma que,  

 

Organizações bem sucedidas são aquelas capazes de gerar conhecimentos e 
processar informações com eficiência; adaptar-se a geometria variável da economia 
global; ser flexível o suficiente para transformar seus meios tão rapidamente quanto 
mudam os objetivos sobre o impacto da rápida transformação cultural, tecnológica e 
institucional, e inovar já que a inovação torna-se a principal arma competitiva. 
 

Com o surgimento das redes de cooperação, as micro e pequenas empresas estão sendo 

protegidas diante da economia globalizada, das grandes fusões de empresas e grandes redes. É 

uma questão de sobrevivência e a possibilidade de poder competir nesse mercado e de 

crescimento conjunto. Para a economia, é melhor a diversificação das micro e pequenas 

empresas em rede do que ter poucas grandes empresas concentradas em monopólios. 

As redes, dentro do formato proposto, são constituídas por empresas do mesmo ramo, 

proporcionando trocas de informações, novos aprendizados, diminuindo custos de cada 
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empresa, cujos  gestores deverão tomar decisões de planejamento, organização, direção e 

controle. Através da governança ocorrem encontros entre os agentes participantes para trocar 

ideias, lançar produtos, discutir investimentos, agindo por interesses individuais ou coletivos. 

 Com objetivo coletivo de competir em oposição ao mercado tradicional, as empresas 

associadas se fortalecem e obtêm ganhos com as Redes de Cooperação. Dentre alguns ganhos 

que podem ser obtidos, surge o crescimento de ações realizadas entre as associadas, 

crescimento e poder de barganha no mercado, facilidade na geração de soluções em grupos, 

redução de custos e prejuízos e, também, o aumento do capital. 

O primeiro e mais intuitivo dos ganhos é a possibilidade de ampliar a capacidade de 

ação de uma determinada empresa individual, a partir de uma perspectiva coletiva, 

envolvendo não só as empresas que constituem a rede como o conjunto de inter-relações com 

outras empresas e instituições. “O segundo ganho, contribui para competição das empresas, 

envolvendo os ganhos de escala e os ganhos relativos ao poder de mercado, geralmente pelo 

crescimento do número de associados” (ANTUNES; BALESTRIN; VERSCHOORE, 2010, p. 

21). Os ganhos promovem a realização e a promoção de ações conjuntas, para maximizar os 

resultados e minimizar os custos.  Reforçando essa visão, Antunes, Balestrin e Verschoore  

(2010, p. 22) apontam que:  

 

O terceiro ganho a ser considerado é a geração de soluções coletivas que tende a 
permitir a geração e disponibilização de soluções a partir da rede em na qual a 
empresa se insere. Um quarto ganho é que a formação de redes facilita reduzir 
sensivelmente os custos e riscos assumidos pelas empresas associadas e o quinto 
ganho esta relacionado com o acúmulo de capital social.  
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Quadro 2 - Ganhos proporcionados x resultados esperados  
para as empresas participantes das redes de cooperação. 

 
Ganhos proporcionados pelas redes  

de cooperação 

Resultados para as empresas associadas 

Redução de custos e riscos  Diminuição dos preços de compras. 

Redução dos custos totais. 

Aumento dos investimentos. 

Ampliação da escala e do poder de mercado Acréscimo do número de clientes. 

Aumento da diversificação de fornecedores. 

Fortalecimento da confiança e do capital 

social 

Aumento do número de empresários em que 

confia. 

Melhor relacionamento com a comunidade. 

Aprendizagem organizacional Adoção de novas práticas de trabalhos.  

Ampliação da resolução de problemas. 

Inovações colaborativas Lançamentos de novos produtos. 

Lançamentos de novos serviços.  

Geração de soluções conjuntas  Participação em cursos. 

Realização de consultorias. 

Suporte infraestrutural.  

Fonte: Balestrin e Verschoore, 2008, p.120.  

 

Na empresa, a gestão, para atingir os objetivos de uma rede e seu gerenciamento, é 

crucial para obtenção de ganhos competitivos. Essas organizações possuem peculiaridades 

características representando uma sociedade formada por empresas e não por pessoas, as 

relações entre os participantes são constituídas por interesses comuns, fazendo com que a 

hierarquia perdesse o sentido. Conforme Antunes, Balestrin e Verschoore (2010, p.21), “a 

gestão da rede é o elo essencial que objetiva viabilizar a integração entre a estrutura e a 

estratégia das empresas associadas, portanto, alcançar os resultados esperados pela 

cooperação”. Os mesmos autores concluem  

 

[...] que as características distintivas de gestão de redes preconizam, então, um 
conjunto de critérios mais adequados a sua forma organizacional. Com base nas 
diferenças apontadas e nas suas peculiaridades foi possível estabelecer sete critérios 
para avaliação da gestão das redes de cooperação: estratégia, estrutura, coordenação, 
liderança, relacionamento, processos e resultados (2010, p.32).  
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Essas peculiaridades da gestão de redes diferem-se da gestão de empresas individuais 

por não seguir os instrumentos da gestão tradicional. A gestão de redes de cooperação tem 

como fundamento a construção de instrumentos úteis para a constituição e desenvolvimento 

das redes, facilitando na estruturação, expansão e manutenção. Balestrin e Verschoore (2008) 

propõem quatro instrumentos para a gestão das redes de cooperação: instrumentos contratuais; 

instrumentos estratégicos; instrumentos de tomada de decisão; e instrumentos de integração.          

Para Balestrin e Verschoore (2008, p.174), “os instrumentos contratuais são acordos 

que regulamentam o funcionamento das redes, através de normas e procedimentos detalhados 

com o objetivo de orientar as ações dos participantes”. Estes instrumentos informam e 

auxiliam no uso dos direitos e deveres dos participantes e associados da rede, abordando as 

questões éticas e morais entre a interação dos participantes. 

“Os instrumentos estratégicos de gestão das redes estão diretamente relacionados ao 

conceito de estratégia coletiva, segundo o qual as estratégias adotadas pelas empresas não 

devem limitar-se as ações individuais, possibilitando ações de curto, médio e longo prazo” 

(Balestrin e Verschoore, 2008, p.176). Estes instrumentos ajudam no planejamento estratégico 

participativo, planos de ação e na equipe de implementação estratégica. 

Citando ainda os instrumentos de tomada de decisão, Balestrin e Veschoore (2008, 

p.178) afirmam que “os instrumentos de tomada de decisão presentes nas redes de cooperação 

preconizam o suporte à participação aberta, estimulando a descentralização e o envolvimento 

dos associados”. Dentro deste instrumento, constituem-se os membros dos conselhos, 

organiza-se  e convoca-se, para reuniões, e se define funções de cada associado.  

Balestrin e Verchoore (2008, p.180), citam também que, 

 

Os instrumentos de integração buscam fortalecer as relações e equilibrar empresas 
interdependentes para que configurem uma identidade organizacional, 
potencializando a interação entre os associados e possibilitam o empreendimento de 
ações colaborativas complexas, alinhando valores, visões e práticas, a fim de tornar 
as empresas capazes de unir seus interesses individuais aos coletivos.  

 

 Portanto, esses instrumentos integram os representantes das redes e seus associados, 

facilitando a realização de ações coletivas, tornando-as eficazes e melhorando a gestão de 

redes de cooperação. O processo é participativo e todos os associados têm os seus direitos e 

deveres e devem exercê-los, para o bem comum. A cooperação tem essa finalidade e visa à 

participação de forma efetiva para  seu crescimento conjunto.  
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4.2 O MARKETING NAS REDES DE COOPERAÇÃO  

 

 No surgimento de uma rede de cooperação, o marketing é fundamental para que ela 

nasça, cresça e se desenvolva no mercado onde está inserida, é uma ferramenta essencial para 

o desenvolvimento das organizações .Além disso, o marketing é necessário para manter a rede 

“viva” na mente do consumidor. Segundo Bortolaso e Perucia (2010, p. 101): 

 

As ações de marketing são de importância para as redes, pois dentre outras 
vantagens, aumentam a visibilidade dessas organizações junto ao mercado e também 
auxiliam na definição de um padrão de comunicação que veicula consistentemente 
um conceito do negócio, dentro e fora da rede. Os especialistas no tema redes de 
cooperação entendem o processo de marketing como essencial para o planejamento 
da imagem que a rede de cooperação pretende difundir. 

 

Com o uso do marketing, as organizações desenvolvem ganhos competitivos e 

estratégias diferenciadas, destacando-se no mercado. O marketing também influencia o 

consumidor na decisão de sua compra. Ferreira (1995) afirma que o marketing é essencial 

para todo tipo de organização, influenciando no processo organizacional como visão de 

negócio, no desenvolvimento de produtos e na sua comercialização, determinando o sucesso 

ou fracasso do negócio. O marketing se torna uma vantagem importante para os associados de 

uma rede de cooperação, pois com ações conjuntas se torna responsável por atrair clientes até 

às lojas. 

O lançamento de uma rede de cooperação, no mercado, exige um processo de 

marketing definido e compartilhado com todos os associados. A padronização e o 

cumprimento desses processos por todos os envolvidos são fundamentais para o seu êxito. 

Conforme Bortolaso e Perucia (2010, p. 101), “o primeiro passo é mostrar que tipos de ações 

podem ser observados na rede como parte do processo de marketing e o segundo passo é 

apresentar uma boa prática das redes em termos de marketing”. Portanto, o sucesso de uma 

rede de cooperação passa, necessariamente, pelo processo de marketing. Esse processo exige 

planejamento, acompanhamento, regras e veiculação de marcas, produtos e serviços comuns a 

todos os associados com o objetivo de atingir o público alvo. Bortolazo (2009), afirma que 

esse processo é uma estratégia para trabalhar, permanentemente, a imagem da rede. 

O marketing em rede pode se utilizar de diversas ferramentas que resultam em ações 

conjuntas para o desenvolvimento das estratégias da rede. Essas estratégias devem ser 

estudadas e definidas pelos associados da rede visando à sua eficácia e eficiência. Conforme 

Bortolazo (2010, p. 102), “assim o plano de marketing torna-se relevante por ser um espaço 



40 
 

em que a rede e seus associados possam enxergar claramente os seus objetivos, custos e 

impactos previstos para as campanhas desenvolvidas”, evitando assim desperdícios e obtendo 

os resultados desejados. Com isso, os associados ficam satisfeitos e projetam crescimento e 

novas perspectivas de negócios, tornando-se fundamental para a rede e para os consumidores. 

O marketing, em uma rede de cooperação, pode ser analisado através de ações que 

envolvem planejamento, acompanhamento, regras e veiculação de marcas, produtos e 

serviços, sendo importante também para comunicar a identidade da rede. Bortolaso (2010, p. 

102) define o processo de marketing através de ações, como consta no quadro abaixo: 

 

Quadro 3 - O processo de marketing. 

Fonte: Antunes, Balestrin e Verschoore elaborado a partir de Bortolaso (2009) , p.102. 

 

O processo de marketing é essencial para a rede verificar seus objetivos e custos para 

as campanhas que trabalham com a sua imagem. Para que essas instituições de cooperação 

consigam crescer e fortalecer os seus laços internos, é desenvolvida por cada uma, estratégias 

de marketing que apresentam as suas características e os seus objetivos.  Para Antunes, 

Balestrin e Verschoore (2010, p.108), “no contexto dos processos de marketing, há um grande 

desafio para a rede garantir que uma imagem, um posicionamento ou qualquer outra forma de 

comunicar seu jeito sejam consistentemente praticados por todos os associados”. 

Os benefícios que os sócios da rede podem  ter, com as ferramentas  de marketing, são 

quanto ao produto, a variedade do mix aumenta, o preço passa a ser mais competitivo; as 

promoções e os descontos, há maior variedade de canais de distribuição e de fornecedores. 

Quanto à promoção, as diferenças são inúmeras, como na realização de  propagandas 
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conjuntas com preços mais acessíveis, a adesão à marca própria da rede e a padronização no 

layout da loja. 

 A partir da utilização do marketing e de suas ferramentas de comunicação, é possível 

fomentar a união e a criação de uma imagem sólida e confiável entre os associados, 

garantindo o posicionamento da marca da rede sob formas de comunicação que sejam 

praticadas por todos os participantes. A unidade  e a uniformidade nas ações fortalece e 

demostra organização, dando credibilidade à rede perante os consumidores. Os associados 

devem falar a “mesma linguagem” e padronizar os procedimentos, a fim de fixar a marca e a 

imagem da rede.  
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5 METODOLOGIA 

 

Como o propósito deste trabalho é mapear quais as Ferramentas de Comunicação 

Integrada de Marketing são mais utilizadas pela Rede Brasil Esporte e verificar qual funciona 

melhor na opinião de cada associado, a metodologia utilizada para este estudo trata-se de uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa. A abordagem qualitativa foi executada por meio de 

entrevistas semi-estruturadas e questionários, esta abordagem foi empregada com objetivo de 

descobrir as percepções dos entrevistados. Para Michel (2005, p.33), “na pesquisa qualitativa 

o pesquisador participa, compreende e interpreta”. 

No que tange à quantitativa, essa se justifica pela necessidade de transformação das 

respostas de cada entrevistado em dados percentuais para fins de apresentação das 

quantidades de menções a determinadas práticas de CIM que compõem o perfil geral da RBE. 

A pesquisa quantitativa utiliza o método estatístico para obter os resultados, Gil (1994, p. 36) 

explica que “os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço às conclusões 

obtidas, sobre tudo mediante a experimentação e a observação”, não consideradas totalmente 

verdadeiras, mas como probabilidade. 

Para buscar maior conhecimento acerca do assunto, de modo a torná-lo mais claro, 

utilizou-se também o método de pesquisa descritiva. Vergara (2000, p.47) afirma que 

“pesquisa descritiva expõe as características de determinada população ou fenômeno, 

estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza”. Esta pesquisa procura analisar 

os fatos, registrá-los e classificá-los, descrevendo algo que aconteceu. Para Gil (2006), a 

pesquisa descritiva é definida como aquela que busca descrever as características encontradas 

no objeto de estudo, fazendo relações com outras variáveis. 

A pesquisa descritiva serve para verificar a fundo o objeto de estudo e avaliar os fatos, 

fenômenos e suas características com a maior precisão possível. Michel (2005, p.36) descreve 

que “os fatos e fenômenos devem ser extraídos do ambiente natural, da vida real, onde 

ocorrem, e analisados à luz das influencias que o ambiente exerce sobre ele”. Esta pesquisa 

foi realizada através de entrevistas e questionários, nos quais os entrevistados responderam 

sobre os processos e ferramentas da Comunicação Integrada de Marketing utilizada dentro da 

rede, sob a visão de cada associado. Isso permitiu uma análise mais aprofundada do assunto. 

Foi utilizada, também, a modalidade de pesquisa bibliográfica, no intuito de 

fundamentar, teoricamente o presente estudo. Esta foi desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído de obras a respeito do tema e artigos científicos. Uma das principais 

vantagens da pesquisa bibliográfica se baseia no fato desta permitir ao pesquisador obter uma 



43 
 

gama de fenômenos mais ampla, do que aquela que poderia pesquisar diretamente, tendo em 

sua base materiais de referencias já elaborados e publicados (GIL, 2006). Na pesquisa 

bibliográfica, foi constituída a formação e desenvolvimento da base de análise e adequação do 

conteúdo do questionário e roteiro das entrevistas. 

Foi realizado um estudo de caso da RBE, que conforme Michel (2009, p.53), “consiste 

na investigação de casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito básico de entender 

fatos, fenômenos sociais”. Este método serve para recolher o maior número de informações 

sobre a RBE e responder aos objetivos da pesquisa. Com o propósito de auxiliar nas respostas 

da pesquisa, foram analisadas peças publicitárias utilizadas pela RBE, com a finalidade de 

divulgar a rede nos pontos de vendas, conquistar novos associados e atrair novos clientes para 

as lojas associadas. Através da discussão, busca e análise de soluções de um problema, o 

estudo de caso proporciona uma maior aproximação da realidade. 

Para o procedimento de coleta de dados, optou-se pelas técnicas de entrevistas e de 

questionários. Para Gil (1994, p.124), questionário é “a técnica de investigação composta por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas”. Com 

isso os questionários se diferenciam de outras técnicas, como entrevistas, por não serem feitas 

perguntas oralmente. 

Para Gil (1994), o questionário permite atingir inúmeras pessoas, já que este pode ser 

enviado por correio, ou por e-mail como no caso desta pesquisa. Esta técnica do questionário 

permite  que as pessoas respondam quando quiserem e não expõe o pesquisado quanto às  

opiniões, não influenciando aos entrevistados. Quanto à construção do questionário, Gil 

(1994, p.126) afirma que “consiste basicamente em traduzir os objetivos específicos da 

pesquisa em itens bem redigidos”.  

No questionário enviado por e-mail, no dia 25 de abril de 2013, para os seis 

associados, que não compareceram na reunião, foram utilizadas perguntas abertas e fechadas, 

sendo as mesmas dez questões utilizadas na entrevista feita na reunião, conforme o 

questionário no apêndice A. “Perguntas fechadas são aquelas para as quais todas as repostas 

possíveis são fixadas de antemão [...], admitindo número relativamente grande de respostas 

possíveis (múltipla escolha)”, conceitua Gil (1994, p.127), já as perguntas abertas “não 

forçam o respondente a enquadrar sua percepção em alternativas preestabelecidas” (GIL, 

2006, P.131).  

As entrevistas realizadas visaram à busca de dados que não são encontrados ou 

relatados em fontes ou registros documentais.  Para Gil (2006, p.117), a entrevista é “definida 
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como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam 

perguntas, com objetivo de obtenção dos dados que lhe interessam a investigação”.  Sendo 

assim, a entrevista é uma interação entre o pesquisador com o participante, como fonte de 

informação.  

A entrevista gravada em áudio, com os associados foi estruturada. Sobre isso,  Gil 

(2006, p. 121), afirma que entrevista estruturada “desenvolve-se a partir de uma relação fixa 

de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados”, pois 

teve um questionário como instrumento para coletar os dados, garantindo que a mesma 

pergunta seja feita da mesma forma para todos os entrevistados.  Já a entrevista 

semiestruturada parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante 

(TRIVINO, 1992). 

Para esta pesquisa, foi utilizada a técnica de semiestruturada entrevista (apêndice B), 

sendo que estas foram realizadas com doze associados da Rede Brasil Esportes,  contendo dez 

perguntas. A realização das entrevistas ocorreu durante uma reunião da RBE, em Santa Maria, 

nos dias 24 e 25 de abril de 2013, durando aproximadamente  de 30 a 45 minutos cada uma.  

Além dos questionários (apêndice A) aplicados na reunião, também foram enviados, por e-

mail, seis questionários para os associados que não compareceram na reunião, totalizando 

assim dezoito questionários preenchidos pelos associados. Do total de 18 associados na RBE 

que abrange 60 pontos de vendas, entre matriz e filiais, 66,6% participaram da reunião, 

respondendo às perguntas, e 33,3% responderam os questionários.  

 

5.1 OBJETO DE ESTUDO:  Jogada Ensaiada e Peças Promocionais 

 

  Nos itens abaixo, serão apresentadas e analisadas as peças de campanha utilizadas 

pela Rede Brasil Esportes no ano de 2008 e 2012. 

 

5.1.1 Campanha jogada ensaiada 

 

 Esta campanha foi realizada pela Cia de Propaganda, em junho de 2012, para data 

comemorativa do Dia dos Namorados, entre as lojas associadas da RBE e começou a ser 

veiculada em março de 2012. Cada cliente que adquiria produtos nas lojas associadas da RBE 
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retiravam cupons para serem preenchidos com uma frase sobre o dia dos namorados. Após o 

término do prazo para entrega na urna dos cupons, cada lojista selecionou dez cupons e, logo 

após, em uma reunião da rede, todos os associados se reuniram e sortearam o cupom que 

ganhou o carro. 

 Nesta campanha, foi disponibilizada, para todos os lojistas da rede, diversos tipos de 

ferramentas da Comunicação Integrada de Marketing  para serem utilizados em seus pontos 

de vendas. A ferramenta merchandising foi através do Mobile gol (anexo A) para informar 

sobre a  promoção, a propaganda foi divulgada em flyer ( anexo B),  com tamanho de 15x21 

cm, divulgando a promoção,  constando a  logo da rede e  o slogan da campanha  e, no verso, 

espaço para  ser preenchido pelos clientes com a frase; e também um cartaz (anexo C) 

impresso divulgando a campanha e constando o endereço o site da rede, para que o onsumidor 

acessasse e conferisse o regulamento da campanha,  no site da RBE.   Através do marketing 

digital, foi divulgada a campanha através de um banner (anexo D) e  foram colocadas urnas 

(anexo E) em todos os pontos de venda para serem depositados os cupons.  

 

5.1.2 Peças para o ponto de vendas nas lojas associadas 

 

Estas peças foram produzidas pela agência Latino América, em abril de 2008, para 

serem utilizadas no ponto de venda, para divulgar a marca e identificar que a loja é associada 

à RBE. Foi produzido um display interno, (anexo F), para colocação de tênis em exposição, 

cartazete (anexo G) para informar os valores de produtos, promoções e a marca da rede, 

também  foram confeccionados adesivos  (anexo H), sinalizando os setores da loja, exemplo, 

caixa e provadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

6 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

A Rede Brasil Esportes surgiu de uma ideia de congregar pequenos e médios lojistas 

do ramo esportivo, para fazer frente às grandes empresas do setor, que se expandiram por todo 

o Brasil, abrindo filiais nas capitais e principais cidades do interior. No ano de 2004, já 

contava com a participação de quinze empresas selecionadas e convidadas para fazer parte 

desse grupo. O critério utilizado foi por indicação de representantes das principais marcas 

esportivas nacionais e internacionais. Foram escolhidas as principais cidades do RS, com mais 

de 50.000 habitantes. 

Através de uma entrevista realizada com o Presidente da RBE, Sr. Vitor Colvara, 

foram coletados os dados sobre a rede. Segundo ele, para a fundação da mesma, foi marcada 

uma reunião entre alguns lojistas para expor a ideia de rede de cooperação e, posteriormente, 

uma assembleia para a fundação da RBE.  

O nome RBE, Rede Brasil Esportes foi escolhido para dar uma dimensão nacional, 

pois a ideia é de expandi-la para todo o Brasil. Além disso, releva esclarecer que a Rede 

Brasil Esportes foi projetada pelo Programa Redes de Cooperação, desenvolvido pelo 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com SEDAI – Secretaria do 

Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais e em parceria com a UFSM - Universidade 

Federal de Santa Maria. A RBE foi acompanhada e assessorada para sua consolidação e 

desenvolvimento  e iniciou o  planejamento baseado em três objetivos: Negociação;  

Marketing; e Expansão. 

Em cada reunião, foram convidados consultores da UFSM e fornecedores de materiais 

esportivos para planejar e avançar no desenvolvimento da RBE, o SEBRAE também se 

integrou nesse trabalho, colocando a sua sede e infraestrutura a disposição. 

A RBE alugou um imóvel para a sede, na Rua 24 horas, em Santa Maria e contratou 

uma executiva para administrar a rede junto aos lojistas. As reuniões da rede são realizadas 

em Santa Maria e cidades dos lojistas associados, mensalmente.  

           Ademais, a RBE fez muitas parcerias com fornecedores, lojistas e entidades, realizando 

eventos como, a Feira Brasileira de Esportes (FEBRAESP) a qual acontece anualmente e tem, 

como objetivo, a realização de negócios entre fornecedores e lojistas. É uma feira aberta para 

todos os lojistas do Brasil, independente de ser ou não sócio, além disso, a feira serve para a 

divulgação  da RBE e para atrair novos sócios. O público-alvo da feira é composto de 

fornecedores, lojistas e empresários. O consumidor-final pode, também, apreciar os 
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lançamentos que estarão em breve nas lojas dos associados e encontrar, dentre as atrações da 

feira desfiles, coffee breaks, bem como, vários lojistas convidados para o evento. 

A realização e organização são de exclusividade da RBE através de sua direção e 

funcionários. A FEBRAESP é realizada em Santa Maria, no Park Hotel Morotin e, neste ano, 

será realizada nos dias 25,26 e 27 de junho. Abaixo algumas fotos da feiras realizadas da 

FEBRAESP. 

 

FIGURA 1 - Banner exposto na FEBRAESP 2009 – Hotel Morotin 

 

 

FIGURA 2 - Fachada da FEBRAESP 2012 – Hotel Morotin 
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FIGURA 3 -  Estandes de algumas das marcas convidadas para a FEBRAESP 

 

 

  

FIGURA 4 - Estande dos fornecedores da marca Umbro na FEBRAESP 

 

 

Em 2004, ano de fundação da RBE, foi selecionada uma agência de propaganda.  

Entre as participantes,  a Cia de Propaganda foi a escolhida. Após prestar serviços durante 

quatro anos, houve uma troca de agência, a LA- Latino América assumiu o marketing da RBE 

em 2008/2009, desenvolvendo uma nova filosofia de trabalho, sendo elaborado um 

planejamento estratégico, iniciando com a sinalização e a identificação das lojas com um 

luminoso externo e internamente com banners, cartazes e expositores. Após o término do 

contrato com a LA, em 2010 a Cia de Propaganda  reassumiu o marketing da RBE, 
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trabalhando com o foco na FEBRAESP e promoções conjuntas, como exemplo, o sorteio de 

um carro, continuando até hoje como agência da rede.  

A Cia de propaganda está localizada em Santa Maria, sendo a responsável pelas ações 

de marketing e, através dela, as empresas da rede compartilham campanhas publicitárias de 

maior abrangência e com penetração maior. Com isso, estreita os laços com o consumidor e 

possibilita, aos componentes do grupo, um marketing forte a um preço menor.  Além da 

FEBRAESP, realizou-se uma  Campanha Estadual no Jornal Zero Hora referente à divulgação 

das lojas associadas à rede e suas respectivas cidades em que se localizam, participação em 

três edições na feira de Gramado a SICC - Salão Internacional do Couro e Calçado - com 

estandes da RBE, e também fez marketing conjunto entre todos os associados, sorteando carro 

no mês de dezembro de 2012. 

 Além disso, cresceu 300% desde a sua fundação, totalizando sessenta lojistas 

associadas até o momento, presente em 33 municípios com 59 lojas no Rio Grande do Sul e 1 

em Santa Catarina. As cidades são: Arroio do Meio, Bagé, Bento Gonçalves, Canguçu, 

Carazinho, Caxias do Sul, Chapecó, Cruz Alta Erechim, Farroupilha, Garibaldi, Ijuí, Ipê, 

Itaqui, Julio de Castilhos, Lajeado, Montenegro, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Panambi, 

Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santo Ângelo, São Borja, Santa Maria, Santa Rosa, 

Santiago, Sobradinho, Teutônia, Uruguaiana, Vacaria e Venâncio Aires. 

Em entrevista concedida à autora, em 28 de Março de 2013, Vitor Colvara, afirma que 

a troca de experiências e ideias é um dos pontos fortes dos lojistas e que houve uma 

estagnação da rede nos últimos dois anos, com nenhuma adesão de novos lojistas. A RBE está 

consolidada e projeta uma expansão de cem lojistas para os próximos quatro anos, ou seja, de 

2013 até 2017, um lojista por mês deverá ser convidado e integrado no quadro de associados, 

além disso, projeta um crescimento na FEBRAESP e nas ações conjuntas de marketing. 

A RBE oportunizou o crescimento dos lojistas associados, com a abertura de filiais e 

abriu o caminho para novos fornecedores. Além disso, proporcionou aos associados 

conhecerem várias cidades do RS, participação em congressos, feiras e viagens.  

A estrutura da rede é formada por equipes de trabalho. As equipes de marketing, de 

expansão e de negociação são constituídas por associados responsáveis pelas ações das áreas, 

com aprovação da maioria dos associados. As equipes têm as seguintes funções: (a) equipe de 

expansão – prospectar novos associados comprometidos com os objetivos da rede; (b) equipe 

de marketing – lançar a rede e planejar ações de marketing compartilhado; (c) equipe de 

negociação – buscar parcerias lucrativas para ambos os lados (fornecedor e associado), com 

um maior volume de compras e propostas mais atrativas.  



50 
 

As equipes promovem a interação entre os associados. O que faz da rede uma 

organização em constante crescimento, é a união e a participação dos integrantes, 

compartilhando valores e objetivos. A rede conta com uma diretoria, um gerente executivo 

responsável por gerenciar os trabalhos das equipes e buscar inovações, uma estagiária para 

procedimentos de rotina, um publicitário para o desenvolvimento da campanha de Marketing 

e um consultor da parceria UFSM/SEDAI. A estrutura organizacional da rede é apresentada 

na figura 1. 

 

Figura 5-  Estrutura organizacional da Rede Brasil Esportes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
          Fonte: Estatuto da RBE, 2004.  
 

Na pesquisa realizada, para o trabalho final de graduação, com o objetivo de mapear a 

ferramentas mais eficazes da comunicação integrada de marketing da Rede Brasil Esportes, 

entrevistou-se representantes de cada uma das empresas associadas à rede. Os dados 

recolhidos serão  apresentados, pela ordem alfabética dos nomes das cidades, para fins de 

organização. 

Após apresentar a fundamentação teórica sobre o objeto de estudo deste trabalho, foi 

realizada a análise dos resultados a partir das informações coletadas por meio dos 

questionários e entrevistas com os associados da Rede Brasil Esportes. Foram gravadas as 

entrevistas  individualmente, sendo que 12 associados estavam  presentes na reunião da rede 

e, para  seis que não puderam comparecer na reunião, foi enviado por e-mail um questionário 

com as mesmas questões nas quais se baseou a entrevista, a fim de obter dados sobre as 

ferramentas da comunicação integrada de marketing na rede.  As respostas das entrevistas e 
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questionários são apresentadas abaixo, os nomes dos associados estão representados pelas 

siglas dos seus primeiros nomes: 

A empresa comercial Armarinhos Ipê Comercio e Vestuário Cecatto, localizada na 

cidade de Antonio Prado, representada pelo seu sócio diretor V.C..  O associado está há  três 

anos na RBE, disse  em entrevista que as ferramentas mais utilizadas na RBE são eventos e 

marketing digital. Em sua opinião, todas as ferramentas são importantes para o perfil da rede 

desde que sejam aplicadas por todos os associados e monitoradas pela sede central da rede, 

através de seus executivos As ferramentas que trazem mais retorno para a sua empresa são: 

propaganda, venda pessoal, promoção de vendas, marketing digital, marketing direto e 

merchandising.  

A ferramenta que não traz resultado significativo, para sua loja de V.C., é o patrocínio, 

por não dar retorno imediato, e sim em longo prazo. De acordo com o seu ponto de vista, a 

ação que ainda não é feita e que poderia funcionar em sua e nas demais lojas dos associados é 

a propaganda utilizando outdoors. A comunicação entre a sua loja com as demais da rede 

RBE é através da internet, e a escolha das ferramentas utilizadas entre os associados é feita 

geralmente pelos diretores nas reuniões. Sobre a comunicação integrada de marketing, 

“objetiva a integração de todas as ferramentas”, quanto às vantagens da utilização de 

estratégias de comunicação coletivas da RBE a integração, união dos lojistas e valorização da 

rede. 

A Via Esporte LTDA, de Arroio do Meio, de propriedade de F.C., associada à RBE há 

cinco anos, falou na sua entrevista que as ferramentas mais utilizadas são: a propaganda, a 

promoção de venda, merchandising e eventos. Na sua opinião, a ferramenta mais importante, 

para o perfil da RBE, é a promoção de vendas, para aumentar as vendas e cadastrar novos 

clientes. Quando perguntado sobre a ferramenta que mais dá retorno para a sua loja, falou que 

é a venda pessoal e que o bom vendedor faz a diferença, fideliza clientes e que seus 

vendedores participam de muitos treinamentos e cursos na área de vendas. Afirmou, também, 

que todas as ferramentas trazem retorno e que a promoção de vendas funciona na maioria das 

lojas, tanto que a RBE deveria fazer mais ações conjuntas. 

Quanto à comunicação de sua empresa com os outros associados da RBE, relata que 

esta é feita através do uso do telefone e do e-mail e que a escolha das ferramentas utilizadas, 

entre os associados acontecem, nas reuniões, com decisão da maioria dos associados. O seu 

entendimento sobre Comunicação Integrada de Marketing é que o uso de várias ferramentas 

ao mesmo tempo, que as principais vantagens da utilização de estratégias da comunicação na 
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RBE é a redução de custos e obtenção de resultados positivos para o crescimento da rede e 

para aumentar a visibilidade no mercado. 

A empresa ASM Esportes, da cidade de Bagé, representada pelo diretor proprietário 

J.M., associado RBE há sete anos. O associado disse  que a publicidade e relações públicas 

são as ferramentas mais utilizadas na rede. Em sua opinião, a ferramenta mais importante para 

o perfil da RBE é o marketing digital, por causa da interação, relacionamento e troca de 

informações. Para a sua loja, as ferramentas que trazem mais retorno são: propaganda, 

publicidade e merchandising, porque divulgam e projetam ações necessárias para valorização 

da marca e produtos. Sobre as ferramentas que não trazem retorno, disse que qualquer uma 

que não seja bem elaborada é ineficiente. O entrevistado relata que a ação não realizada em 

sua loja é a de eventos.  

A comunicação de sua loja com as outras associadas é realizada pela internet, e a 

escolha das ferramentas utilizadas entre os associados acontece, nas reuniões, através de 

debates e discussões. O associado entende, como comunicação integrada de marketing, “a 

integração de todas as ferramentas de marketing”. Sobre as principais vantagens na utilização 

de estratégias de comunicação coletiva na RBE, disse, na entrevista, que são o poder de 

barganha, troca de experiências e informações, relacionamento e foco no segmento de 

atuação. 

A loja Atitude Esportes Ltda, localizada em Bento Gonçalves, de propriedade do sócio 

majoritário F.B., associado está na RBE há sete anos e disse que as ferramentas mais 

utilizadas na RBE, são a propaganda, promoção de vendas, merchandising e eventos. Em sua 

opinião, eventos como a Febraesp é a ferramenta mais importante para o perfil da RBE, 

porque promove a Rede e tem o propósito de atrair novos associados. As ferramentas que 

mais trazem retorno para sua loja é o merchandising e as promoções de vendas que faz 

durante o ano. Disse, também, que as ferramentas que não trazem retorno são o patrocínio e o 

marketing digital, sendo que a empresa possuía um site de vendas on-line, cujo alto custo de 

divulgação e a falta de pessoas qualificadas para operá-lo, somados ao baixo índice de vendas, 

mostraram a pouca rentabilidade desse recurso.   

Quando perguntado sobre a ação que ainda não é feita e que poderia funcionar na sua e 

demais lojas associadas à RBE, disse que é a promoção de vendas conjuntas entre todas as 

lojas associadas da rede e a elaboração de um novo site, pois o anterior não surtiu o efeito 

esperado. Segundo o associado, a comunicação da sua loja, com os outros associados, é 

através do uso da internet; e a escolha das ferramentas utilizadas entre eles é realizada nas 

reuniões. Sobre a comunicação Integrada de Marketing, ele entende que “é uma melhor 
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comunicação entre a rede com os associados para a melhoria de estratégias de marketing”. A 

redução de custos e a troca de informações são resultados favoráveis para o crescimento da 

rede e das lojas de cada um dos associados. 

A loja Sul Modas e Criações Ltda, de Caxias do Sul,  é do proprietário W.C., 

associado na RBE há três anos. Em sua entrevista, este associado disse  que dentre as 

ferramentas mais utilizadas na RBE estão a publicidade, eventos e marketing digital. Disse 

também que a ferramenta mais importante para o perfil da RBE são os eventos, citando 

reuniões e a feira realizada pela RBE, que servem para a troca de informações e compras 

conjuntas., Disse,ainda, que a ferramenta eventos traz maior retorno para a sua loja, por causa 

da troca de informações e, na feira compra, com melhores preços, e a propaganda. A 

ferramenta que não traz retorno à sua loja é o marketing digital, porque não faz um marketing 

específico para sua loja. 

Em relação ao que ainda não é feito, citou a promoção de vendas conjunta, visto que 

esta poderia funcionar na maioria das lojas, com preços atrativos. A comunicação realizada 

entre a sua empresa e outros associados da RBE é feita nas reuniões e por e-mail; e a escolha 

das ferramentas utilizadas, entre os associados, é feita em reuniões e com a colaboração de 

todos. Quanto à comunicação integrada de marketing, disse em entrevista que “é algo feito 

para a rede e ao mesmo tempo para as lojas”. Perguntado sobre as principais vantagens na 

utilização de estratégias de comunicação coletiva na RBE, respondeu que o custo desse 

marketing é mais baixo e que a troca de informações é muito importante para que todos os 

associados estejam bem informados. 

A empresa Podium Esporte, fundada em Erechim, de propriedade de A. L., associada 

há oito anos na RBE.  Este proprietário  falou que a propaganda, a promoção de vendas, 

eventos, o marketing digital são as ferramentas mais utilizadas na RBE; e disse que, em sua 

opinião, a ferramenta mais importante seria os eventos, por causa das compras conjuntas e a 

troca de informações entre lojistas e parceiros fornecedores. Sobre as ferramentas que mais 

trazem retorno para sua loja, falou que é a propaganda, porque é esta é “a alma do negócio”, a 

promoção de vendas para atrair clientes e fazer com que o produto tenha um giro mais rápido 

na loja e eventos por causa da troca de informações e compras conjuntas. Além disso, afirmou 

que o marketing digital não traz retorno, pois não é feito na sua loja e que poderia funcionar 

através do site da RBE, divulgando as lojas associadas e a realizações de promoções conjuntas 

de todos os associados. 

O lojista respondeu que o telefone e o e-mail são os meios de comunicação utilizados 

entre sua loja com os outros associados e que as ferramentas mais utilizadas são escolhidas 
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todas as vezes em que os associados se encontram. Sobre a comunicação integrada de 

marketing, o empesário entende que “é o planejamento do marketing utilizando as 

ferramentas mais comuns como propaganda, promoção de vendas e venda pessoal”. Quanto 

às vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletivas na RBE, citou a redução de 

custos e a padronização das ações da rede como, por exemplo, compras coletivas e promoção 

de vendas. 

A Casa de Calçados Dalcim Ltda, localizada em de Júlio de Castilhos, propriedade de 

I.D., filiada há cinco anos na RBE, selecionou a propaganda, merchandising e eventos como 

ferramentas mais utilizadas na RBE. Sobre a ferramenta mais importante para o perfil da 

RBE, falou que é a propaganda e eventos, porque une as empresas e fornecedores para a troca 

de informações e lançamento de produtos. As ferramentas que trazem mais retorno para a sua 

empresa são a promoção de vendas e a propaganda, porque divulgam a sua loja. A única 

ferramenta que não fornece uma resposta satisfatória é a de patrocínio, pois essa, em seu 

ponto de vista,  tem um custo elevado e não aumenta as vendas. A ação que não é feita e que 

poderia funcionar para a sua loja e demais associadas é a promoção de venda conjunta dos 

lojistas da RBE, através de encartes. 

Sobre a comunicação de sua empresa com os outros associados da rede, o entrevistado 

falou que se utiliza do telefone e e-mails. Quanto à escolha das ferramentas utilizadas entre os 

associados, falou que é feita nas reuniões com os associados e nos eventos. O seu 

entendimento sobre a comunicação integrada de marketing “é o uso conjunto de várias 

ferramentas”, e que as principais vantagens na sua utilização são através de estratégias de 

comunicação coletiva na RBE. Disse, também, que o custo diminui e valoriza a marca RBE 

que é de todos os associados. 

A empresa Vanuza Esportes Ltda, de Lajeado, com filiais em Venâncio Aires e Santa 

Cruz do Sul, através do seu sócio majoritário V.S., associado na rede há oito anos, disse que 

as ferramentas mais utilizadas na RBE são a propaganda, eventos e marketing digital. Em sua 

opinião, o marketing digital é a ferramenta mais importante para o perfil da RBE, porque os 

lojistas podem interagir com a rede e demais associados, utilizando o facebook e o site da 

RBE. Entre as ferramentas que trazem mais retorno para a sua loja, indica os eventos, pois é 

através desse que se conseguem melhores preços e o marketing digital em que se consegue 

interagir com o consumidor e a propaganda no rádio.  

Quanto às ferramentas que não trazem retorno, citou na entrevista, o patrocínio, pois a 

sua loja não tem estrutura e pessoal para efetuar ações externas e o custo, geralmente, é 

elevado. Perguntado sobre a ação que ainda não é feita na RBE, disse que é a promoção de 
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vendas e, de acordo com o lojista, poderia funcionar na maioria das lojas, pois aumentaria as 

vendas e atrairia novos clientes. Em relação à comunicação entre a sua empresa com a dos 

associados, ela é feita nas reuniões, pela internet e, às vezes, pelo telefone.  

A escolha das ferramentas utilizadas entre os associados é feita em reuniões. Sobre a 

comunicação integrada de marketing, ele entende que “é informar e interagir com o público-

alvo, através das ferramentas disponíveis e acessíveis a loja”. Quando perguntado sobre quais 

as principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletiva na RBE, 

respondeu que a rede melhorou as condições de compras, aumentaram o poder de 

comunicação, dá maior visibilidade para as lojas, maior conhecimento de giro dos produtos e, 

principalmente, a integração, conhecimento e a troca de ideias e informações úteis aos 

associados. 

A Genifer Sports localiza- se em Montenegro, é de propriedade do senhor A.M., está 

associada à RBE há cinco anos. Sobre as ferramentas mais utilizadas na RBE, apontou a 

propaganda, eventos e merchandising.  Em sua opinião, eventos é a mais importante para o 

perfil da RBE porque une lojistas, fornecedores e parceiros. Quanto à ferramenta que mais 

traz retorno à sua empresa, afirmou que é a promoção de vendas, pois o consumidor gosta de 

promoções; e a propaganda que ajuda na divulgação da sua marca e a deixa mais conhecida. 

Conclui que todas as ferramentas trazem retorno, umas mais e outras menos,  sendo que a 

ferramenta relações públicas traz menos retorno, pois não há uma pessoa específica para 

desenvolver esse trabalho em sua loja.  

De acordo com o seu ponto de vista, a promoção de vendas conjuntas de todos os 

associados, através de campanhas poderiam funcionar na maioria das lojas. A comunicação 

feita entre a sua empresa e demais lojas é feita por telefone e e-mail, e a escolha das 

ferramentas utilizadas entre os associados é decidida nas reuniões. Sobre a comunicação 

integrada de marketing, ele entende como “o uso de ferramentas para a melhoria da 

comunicação conjunta das lojas associadas na rede”. Ele relatou, também, que  a utilização 

das estratégias de comunicação coletiva ajuda na divulgação das lojas que estão associadas na 

rede e na diminuição dos custos dos produtos e também das propagandas. 

A empresa Bettiol e Justen Ltda, localizada em Passo Fundo, representada pelo seu 

sócio A.B., associado à RBE há oito anos. Este empresário disse que as ferramentas mais 

utilizadas na RBE são: a propaganda, marketing direto, promoção de vendas, marketing 

digital (facebook da RBE e site). Em sua opinião, a propaganda e o marketing direto são as 

ferramentas mais importantes para o perfil da RBE. As ferramentas que mais trazem retorno a 

sua loja são o marketing direto, pois fideliza o cliente, e a propaganda, por tornar a loja 
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conhecida. A ferramenta que não traz retorno é a de relações públicas e patrocínio, pois não 

vê retorno na empresa. A ação que poderia funcionar, na sua e nas demais lojas, seriam os 

eventos direcionados e promoções por regiões, como por exemplo: torneio de tênis, futebol. 

 A comunicação da sua empresa, com a dos outros associados, é feita via e-mail, e a 

escolha das ferramentas utilizadas entre os associados acontece nas reuniões de forma 

conjunta, visando o bem comum. Sobre a comunicação integrada de marketing, ele entende 

que “é a utilização das principais ferramentas para o perfil de cada lojista interagindo com a 

rede”. Quanto às principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletivas 

na RBE, citou o maior poder de barganha com os fornecedores e o intercâmbio entre os 

lojistas. 

A Hercílio Calçados, da cidade de Pelotas, por meio do seu sócio V.C., respondeu que 

a loja está associada na RBE há oito anos, desde a sua fundação. Dentre as ferramentas mais 

utilizadas na RBE, citou a propaganda, relações públicas e eventos. Em sua opinião, a 

propaganda é a ferramenta mais importante para o perfil da RBE, pois tem a função de dar 

manutenção a marca. Quanto às ferramentas, disse que todas trazem algum retorno e que a 

ação ainda não utilizada. Ainda, relatou que o que poderia funcionar, em sua loja e na maioria 

das outras da RBE, seria a promoção de vendas, com preço único em determinados produtos. 

A comunicação entre a sua loja com as demais lojas dos associados é feita por e-mail e 

telefone; e a escolha das ferramentas utilizadas entre os associados é por sugestões nas 

reuniões, com a participação da agência de publicidade contratada pela RBE. Quanto à 

comunicação integrada de marketing, o entrevistado entende que “é um conjunto de ações que 

visam padronizar a RBE, fazendo com que os associados usem a mesma linguagem”. Entre as 

principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletiva na RBE, citou, na 

entrevista, a agilidade e rapidez nas ações e nas compras conjuntas, pois os fornecedores 

disponibilizam as promoções e lançamentos de produtos em seus sites e os enviam por e-mail 

aos lojistas. 

A empresa Swarowsky e Troth Ltda, de Santa Cruz do Sul, representada pelo seu 

sócio J.K., associado à RBE há sete anos, destacou a ferramenta propaganda e eventos como a 

mais utilizada na RBE. Em sua opinião, a realização da feira Febraesp é um evento muito 

importante para a rede, pois dá a oportunidade para os associados realizarem compras 

conjuntas com preços atrativos, além de promover a integração da RBE com seus associados e 

fornecedores. As que mais trazem retorno para a sua loja são a propaganda, promoção de 

vendas e eventos. Ele disse, também, que todas as ferramentas utilizadas com um propósito ou 
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objetivo que a loja quer atingir, traz retorno, dependendo do foco e das prioridades de cada 

lojista.  

De acordo com o seu ponto de vista sobre a ação que ainda não é feita e que poderia 

funcionar na maioria das lojas, disse que no comércio não há milagres, mas a promoção de 

vendas conjuntas deve ser realizada para atrair clientes. A comunicação de sua empresa com 

os outros associados é realizada nas reuniões e eventos, além de e-mail e telefone, e que a 

escolha das ferramentas utilizadas entre os associados acontece nas reuniões da rede. O 

associado entende como comunicação integrada de marketing, “a utilização de ferramentas 

disponíveis e acessíveis ao lojista, interagindo com os colaboradores e consumidores, e 

também o cliente interno e o externo têm que falar a mesma linguagem para obter resultados”. 

Sobre as principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletiva na RBE, 

citou a atração de novos associados e fornecedores, melhores condições de compras em 

escala, para reduzir condições de pagamento e produtos exclusivos para a RBE. 

A empresa Brandt Sports, de Santa Maria, representada pelo sócio diretor P.B., 

associado na RBE há oito anos, respondeu que as ferramentas mais utilizadas pela RBE são: a 

propaganda e eventos e marketing digital. Em sua opinião, as ferramentas mais importantes 

para o perfil da RBE são os eventos, porque aproximam os associados dos fornecedores, 

facilitando as compras conjuntas, a propaganda, pois torna a rede RBE mais conhecida 

perante os consumidores e facilita a promoção de vendas. Isso porque a rede consegue, assim, 

barganhar melhores preços com os fornecedores e o marketing digital pela sua agilidade e 

facilidade na comunicação. Entre as ferramentas que mais trazem retorno para a sua loja 

estão: a propaganda, promoção de vendas, merchandising, publicidade, eventos, patrocínio e  

venda pessoal, pois são as ferramentas tradicionais utilizadas no comércio em geral.  

A ferramenta de relações públicas é a que menos traz retorno, isto por não ter um 

profissional da área atuando na empresa, assim os próprios colaboradores fazem esse trabalho. 

De acordo com o seu ponto de vista, a ação que ainda não é feita e que poderia funcionar em 

termos de vendas, na sua e demais lojas associadas à rede, é o marketing direto. Este poderia 

ocorrer através de catálogos, fôlderes, encartes com a relação de todas as lojas associadas, 

destacando produtos comuns a todos os lojistas e o merchandising para divulgar a marca RBE 

nos pontos de venda dos associados.  

A comunicação entre a sua empresa e os outros associados da RBE acontece, 

principalmente, nas reuniões mensais. Também se utiliza o telefone e a internet, a escolha das 

ferramentas utilizadas entre os associados acontece após a apresentação da agência e das 

sugestões dos associados. Sobre comunicação integrada de marketing, o empresário entende 
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que “é a utilização de várias ferramentas para interagir com o público alvo, informando e 

despertando o interesse pelos produtos”. Quanto às principais vantagens na utilização de 

estratégias de comunicação coletiva na RBE, o entrevistado acredita que isso demonstra a 

unidade dos lojistas associados e a organização da rede, com isso aumenta a credibilidade e o 

interesse dos fornecedores em fazer parcerias e negócios em escala com a RBE. 

A empresa Vencal Ltda, de Santa Rosa, representado por J.V, filiado à RBE há oito 

anos, disse que a promoção de vendas, eventos e a propaganda são as ferramentas mais 

utilizadas na RBE. A ferramenta mais importante para o perfil da RBE é a promoção de 

vendas, porque proporciona mais oportunidades para o cliente.  

Dentre as ferramentas que mais trazem retorno para a sua loja são: a promoção de 

vendas, a propaganda e merchandising, porque trazem melhor rentabilidade. Respondeu que 

todas as ferramentas trazem retorno, depende da sua aplicação. De acordo com o seu ponto de 

vista, a ação que ainda não é feita e que poderia funcionar, na maioria das lojas, é o 

merchandising através de produtos com a marca da RBE nos pontos de venda como, por 

exemplo, camisetas, bonés, e tênis, melhorando a divulgação da marca.  E, quanto à 

comunicação entre a sua empresa e os outros associados da rede, afirmou que esta é feita 

somente nas ocasiões das reuniões.  

A escolha das ferramentas utilizadas entre os associados é feita por voto nas reuniões 

após a apresentação das ferramentas pela agência. Além disso, o associado entende, como 

comunicação integrada de marketing, “a união de ferramentas mais precisas para atingir o 

público alvo”. Sobre as vantagens da utilização de estratégias de comunicação coletivas, citou 

o conhecimento e a troca de informações e as compras conjuntas com descontos e condições 

de pagamentos diferenciadas. 

A empresa Beltrão Calçados de Santiago, de propriedade de C. N., associado à RBE 

há seis anos, selecionou, como as mais utilizadas, as seguintes ferramentas na RBE: 

propaganda, eventos, merchandising e marketing direto e que, em sua opinião, a ferramenta 

mais importante para o perfil da RBE é o merchandising e, para a sua, loja é o marketing 

direto e o merchandising, pelo fato da rede ser pouco conhecida pelos consumidores. A 

ferramenta que não traz retorno, segundo o lojista, é a propaganda na televisão, porque é 

muito cara e a RBE ainda não conseguiu trabalhar a marca própria. Quanto ao seu ponto de 

vista sobre a ação que ainda não é feita e poderia funcionar, em termos de vendas, na sua loja 

e na maioria das lojas da rede, sugere a divulgação da RBE através de sacolas, brindes, 

uniforme para os funcionários e informativos mensais.   
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A comunicação entre a sua empresa e os outros associados da rede é feita através de 

telefone e e-mail e a escolha das ferramentas utilizadas entre os associados é por votação nas 

reuniões. Este entrevistado entende como comunicação integrada de marketing: “um conjunto 

de ações e ferramentas objetivando de maneira mais eficiente sedimentar um produto ou 

marca no mercado”. E sobre as principais vantagens na utilização de estratégias de 

comunicação coletiva da RBE, ele disse que a rede torna a marca conhecida no mercado e 

assim, cria uma identidade que atrai clientes. 

A empresa Santa Clara Calçados, de São Borja, do proprietário P.E.B., é associada à 

RBE há cinco anos. As ferramentas mais utilizadas na RBE, no seu ponto de vista, são a 

propaganda, promoção de vendas, eventos e marketing direto. A propaganda é a ferramenta 

mais importante para o perfil da RBE, porque torna a rede mais conhecida. As ferramentas 

que trazem mais retorno à sua loja são: a propaganda, porque divulga  os produtos  

comercializados na loja e a promoção de vendas. Falou que os eventos trazem mais retorno 

por causa da compra conjunta dos associados em um mesmo local. Disse, também, que todas 

as ferramentas trazem retorno e que a promoção de vendas através de catálogos elaborados 

pela RBE poderia funcionar na maioria das lojas associadas à rede.  

A comunicação de sua empresa com os demais associados é feita por telefone e e-

mail, e a escolha das ferramentas utilizadas entre associados acontece nos encontros e 

reuniões da rede. Esse empresário falou que entende, como comunicação integrada de 

marketing, “a comunicação que é feita para melhorar na divulgação das lojas”. Dentre as 

principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletivas na RBE, ele 

acredita que são a redução de custos e bons resultados para a sua loja e para a rede. 

A empresa Frizzo e Frizzo Cia Ltda, situada na cidade de Uruguaiana e representada 

pelo seu sócio o M.F., associado à RBE há oito anos, citou propaganda, eventos e marketing 

direto como as ferramentas mais utilizadas pela rede. Ele destacou as seguintes ferramentas 

para o perfil da RBE: o marketing direto, pois fidelizam lojistas, busca um relacionamento 

duradouro com fornecedores e dissemina mais a marca e a ideia da proposta de rede de 

cooperação, e eventos, por conseguir reunir vários fornecedores, associados e futuros 

associados em um mesmo local para a realização de negócios.  

As ferramentas que trazem mais retorno, para a sua loja, são a venda pessoal. A 

habilidade do consultor de vendas, interagindo com o cliente e a propaganda é 

importantíssima, pois divulga os produtos e promoções da loja. Entre as ferramentas que não 

trazem retorno, indica a de relações públicas, porque tradicionalmente não é utilizada na sua 

loja. Sobre a ação que ainda não é utilizada e que poderia funcionar na maioria das lojas da 
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rede, citou o marketing digital que poderia ser executado através do site da RBE. A 

comunicação entre a sua empresa e outros associados da rede é feita via e-mail, e a escolha de 

ferramentas utilizadas entre os associados acontece nas reuniões por votação da maioria dos 

sócios. O associado entende, como comunicação integrada de marketing, “a troca de ideias e 

estratégias mais eficazes para a melhoria da comunicação da empresa para atingir seus 

objetivos”. Quanto às principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação 

coletiva na RBE, respondeu que diminuíram os custos e disseminam a marca.  

Quanto à MB Esportes, localizada em Vacaria, de propriedade de O.B.,  associada à 

RBE há três anos. Este empresário, afirmou que as ferramentas mais utilizadas na RBE  são a 

propagandas e eventos e, em sua opinião, as ferramentas mais importantes, para o perfil da 

rede, são a propaganda, eventos, promoção de vendas, porque fortalecem a marca da rede 

perante os consumidores.  

Para este entrevistado, as ferramentas que trazem retorno para sua loja são a 

propaganda, pois divulga as datas festivas e promoções, e a promoção de vendas, porque atrai 

mais clientes e aumenta as vendas. Sobre as ferramentas que não trazem retorno, falou que é o 

marketing digital, porque requer muito investimento, manutenção, divulgação do site. Sobre a 

ação que ainda não é feita e que poderia funcionar, na sua loja e na maioria das lojas da rede, 

é o marketing digital, através de um site melhor administrado direto pela RBE, que divulgue 

todas as lojas associadas à rede. 

  A comunicação da empresa, com as demais da rede, é feita através de telefone e e-

mail, pois, como as lojas são espalhadas pelo Rio Grande do Sul, afirmou que não tem a 

oportunidade de estarem sempre juntos para fazerem a troca de informações, e que as 

ferramentas utilizadas, entre os associados, é escolhida nas reuniões. Sobre a comunicação 

integrada de marketing, este entrevistado  entende que é “a utilização de ferramentas para 

fazer uma melhor comunicação integrada entre empresas”. Quanto às principais vantagens na 

utilização de estratégias de comunicação coletivas da RBE, ele respondeu que é a redução de 

custos, divulgação da sua loja e na aquisição de produtos em lançamento e promoções dos 

fornecedores, exemplo: a compra em escala reduz o preço final dos produtos.  
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7  ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

 

A seguir, serão apresentadas em percentual as informações obtidas com os 

questionários e entrevistas. Além das análises, com base no referencial teórico previamente 

apresentado. 

 

Gráfico 1 - Tempo de Associados na  RBE. 

 
  

Ao analisar os dados pesquisados, foi verificado que, das dezoito empresas 

entrevistadas, 10% estão associadas à RBE há três anos, 17 % estão associados há cinco anos, 

21% estão associados há seis anos, 24 % por sete anos e 28% são associados há oito anos. 

Segundo Verschoore (et al., 2010, p.17), “o surgimento e a evolução das redes entre empresas 

é uma das importantes consequências associadas a este novo contexto de negócios, cada vez 

mais globalmente conectado”.  Com isso, pode-se destacar que a ideia de formação da RBE 

teve uma boa adesão inicial, pois mais de 1/3 dos associados são seus  fundadores e, nos dois 

primeiros anos de existência, mais da metade dos associados aderiram a essa ideia. O que 

chamou a atenção foi o terceiro ano, que apresentou uma queda no ingresso de novos sócios 

com somente uma adesão. No ano seguinte, houve novo salto, quadruplicando o número de 

sócios em relação ao ano anterior. 

         Um fato negativo foi encontrado no ano seguinte, com nenhuma associação. Como 

pode-se observar, não existe nenhum associado com quatro anos de RBE. Cabe ressaltar que 
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os associados à RBE estão aprovando esta união de lojistas em forma de rede, pois a maioria 

tem mais de um ano de associado. Mesmo registrando um crescimento nos primeiros anos de 

sua existência, nos últimos dois anos, a rede não conquistou nenhum associado.  De acordo 

com a entrevista do presidente Colvara, constatou-se  

 

que a rotatividade dos executivos que  administravam  e  que eram responsáveis 
pelas informações entre os associados e a condução dos destinos da RBE não 
realizaram um trabalho efetivo na busca de novos associados , faltando dedicação e 
experiência, além do despreparo e desconhecimento em redes de cooperação. Aliada 
a  troca da diretoria, que se manteve distante da sede, foram fatores decisivos para 
essa  estagnação.   

 

              Com isso, constata-se que a seleção é importante, pois as pessoas fazem a diferença e 

que o preparo para exercer uma função e a sua qualificação são essenciais. Portanto, as redes 

são compreendidas como um “desenho organizacional único, com uma estrutura formal 

própria, um arcabouço de governança, específico relações de propriedade singulares e práticas 

de cooperação caracterizadas” (VERSCHOORE, 2004.p 25). A continuidade de um trabalho 

depende da profissionalização e de processos bem elaborados, planejamento,  execução e   a 

cobrança das metas estipuladas  para o crescimento e desenvolvimento da rede, além disso, o 

acompanhamento da diretoria e associados são fundamentais, pois estes são os maiores 

interessados e beneficiados com essa associação. Conforme Barqueiro (2001, p.98), “a rede 

caracteriza-se por um conjunto de vínculos fracos, cuja inter-relação atua no sentido de 

fortalecê-la com base no acesso à informação e na aprendizagem interativa”. 

           Através dessa análise, pode-se perceber que  RBE cometeu alguns equívocos em 

relação à contratação dos seus executivos, sendo que, em alguns momentos, faltou uma 

participação mais efetiva de todos. Também, notou-se que é preciso estudar uma forma de 

remunerar melhor ou premiar os seus executivos para diminuir a rotatividade e a troca dos 

mesmos, pois, pelo que se observou, a continuidade do trabalho é importante para atingir os 

objetivos da rede. 
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Gráfico 2 - Ferramentas de Marketing mais utilizadas na RBE. 

 
 

 Neste segundo gráfico, sobre as ferramentas de marketing mais utilizadas na RBE, 

observa-se que os associados responderam que é a promoção de vendas com 12%, 

propaganda 27%, merchandising 8%, eventos 27%, marketing direto 8%, marketing digital 

10%, publicidade 4% e relações públicas 4%. Com isso, verifica-se que a propaganda e 

eventos foram citados como  as mais utilizadas, pois correspondem a 54%, ou seja, mais que a 

metade de todas as ferramentas de marketing utilizadas na RBE, segundo a opinião dos 

associados.  

 Considerando estas informações, verifica-se que a RBE foca as suas ações e 

prioridades em propaganda, eventos e em promoção de vendas, que são as mais utilizadas 

entre os associados. Para Ogden e Crescitelli (2007, p.55) “cada situação que requer 

propaganda pode ter um método diferente para a obtenção de resultados, a propaganda pode 

ser um cliente chave do plano de CIM, e este é, certamente, o caso de empresas  que atuam 

no mercado de produtos de consumo de massa”. A propaganda é de total importância, pois 

transmite informações de maneira massificada de determinados produtos, através da televisão, 

jornal, rádio, outdoor entre outros, fazendo com que a marca se fortaleça e anunciando seus 

lançamentos e promoções.  
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  Segundo Ogden e Crescitelli (2007, p.24), “a propaganda é o desenvolvimento e a 

execução de mensagem de lembrança, informação ou persuasão comunicada ao mercado ou 

público alvo, geralmente de forma não pessoal”. É a comunicação direta da empresa com os 

consumidores em geral, na divulgação de um produto ou serviço.  

Conforme Kotler e Keller (2012, p.561)  “fazer parte de um momento relevante na 

vida pessoal dos consumidores por meio de eventos pode ampliar e aprofundar o 

relacionamento de uma empresa ou marco com o publico alvo”. Os eventos são fortalecidos 

pela FEBRAESP que é realizada para lançamento de produtos e coleções, obtenção de 

melhores  preços e prazos com os fornecedores, além disso, os  associados trocam ideias, 

experiências  e  assuntos de interesses mútuos. 

Segundo Luppetti (2007, p.96) “as feiras  se caracterizam por expor e vender os 

produtos e aproveitam a oportunidade para fazer pequenos testes com os mesmos”. É o 

momento dos lojistas conhecerem lançamentos de produtos, coleções e tendências e 

escolherem em conjunto as melhores opções e negociações para compra em grande escala, a 

fim de competir no cenário globalizado, é o poder de barganha, um dos objetivos das redes de 

cooperação. Além disso, visa à divulgação da RBE, melhorando a sua imagem e atraindo 

novos associados para fins de expansão. 

 A partir da análise das entrevistas e questionários, constatou-se que a promoção de 

vendas é a terceira ferramenta de marketing mais utilizada pela RBE. Segundo Sant’Anna 

(2009, p.31), “ a cada dia, torna-se mais importante e mais necessária a promoção de vendas, 

diante da quantidade da concorrência existente, o que força os industriais, varejistas e 

prestadores de serviço a melhor se aparelharem para não sucumbirem na luta pela conquista 

de mercados”. Através dela são realizadas promoções para fidelizar os clientes e buscar novos 

consumidores, aumentando as vendas e os giros dos produtos.  

              Para Kotler e Keller (2006, p.553) “a promoção de vendas pode ser utilizada para 

obter efeitos de curto prazo, como chamar mais atenção para o lançamento de produtos ou 

aumentar vendas em declínio”. Isso ocorre quando os estoques estão altos, no fim das 

estações e na entrada de novos produtos e coleções. Sant’anna (2009, p.32) afirma que “a 

função da  promoção de vendas é ocasionar estímulos capazes de fomentar a demanda de um 

dado produto ou serviço, agindo no curto prazo no sentido de construir a oferta e explorar a 

fidelidade à marca”. Além disso, gera satisfação para os clientes realizar as compras, pois, 

tradicionalmente, as pessoas aguardam por essas promoções. 

           Portanto, a promoção de vendas é utilizada pela maioria das empresas do comércio e, 

geralmente, são as pontas de estoque e produtos de menor giro que são ofertados. Além de 
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aumentar as vendas, promove a imagem da empresa, tornando-a mais “simpática” perante os 

consumidores. 

 
Gráfico 3 - Ferramentas de Marketing mais importantes para o perfil da RBE. 

 
  

Ao serem perguntados sobre quais as ferramentas de marketing são mais importantes 

para a RBE, escolheram a promoção de vendas com 15% das indicações, propaganda com 

23%, merchandising com 4%, eventos com 35%, marketing direto com 8%, marketing digital 

com 11% e, com 4%, todas as ferramentas. Considera-se assim, que a promoção de vendas, a 

propaganda, eventos e marketing digital são as mais indicadas pelos associados, 

correspondendo a 84% das ferramentas mais importantes para a RBE. São as ferramentas 

tradicionais e o foco da rede, destacando-se novamente, a exemplo do gráfico anterior, em que 

aparecem as mesmas ferramentas em evidência, como as mais utilizadas pela rede. 

Para os associados, uma das ferramentas mais importantes são os eventos, pois 

acontecem através da FEBRAESP, que ocorre uma vez por ano e têm como foco a reunião 

dos associados para discussão e compra conjunta de produtos que estão sendo lançados no 

mercado. Souza (2000) afirma que as feiras são eventos que reúnem expositores e visitante, 

estabelecendo oportunidades e contatos para gerar vendas, introduzir e promover produtos e 

serviços, fidelizar clientes e reforçar a imagem institucional. Por isso, essa ferramenta é 
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considerada a mais importante pelos associados da RBE, pois vêm ao encontro  das suas 

necessidades deles. Segundo o associado Brandalise (2013), “eventos, como a FEBRAESP, é 

a ferramenta mais importante para o perfil da RBE, porque promove a rede e tem o propósito 

de atrair novos associados”.  

A propaganda e a promoção de vendas são ferramentas importantes, porque informam 

aos clientes sobre novidades, promoções de produtos, levando o consumidor à decisão da 

compra. Conforme  Kotler e Keller (2009), a propaganda alcança consumidores diversos 

geograficamente e pode desenvolver uma imagem duradoura para um produto ou desencadear 

vendas rápidas, ela oferece oportunidades para colocar em cena a empresa e seus produtos. O 

anunciante pode escolher os aspectos da marca e do produto nos quais focar suas 

comunicações. A propaganda transmite ao consumidor algo positivo e, quanto mais a empresa 

anunciar, maior  é a sua credibilidade  melhorando a  imagem perante os clientes. 

As empresas, segundo Kotler e Keller (2009), utilizam ferramentas de promoções de 

vendas para atrair uma resposta mais intensa e rápida dos consumidores, incluindo efeitos em 

curto prazo, chamando mais atenção para o lançamento de produtos e pontas de estoque, 

atraindo a atenção do consumidor em um convite especial para efetuar a compra 

imediatamente. Por isso, os lojistas associados à RBE elegeram a promoção de vendas entre 

as ferramentas mais importantes, seja para vender as pontas de estoque ou novos produtos, 

atraindo, assim, mais clientes e fortalecendo a imagem perante os consumidores.  

O marketing digital também foi uma das ferramentas citadas  como uma das mais  

importantes para o perfil da rede.  O marketing digital é uma ferramenta nova, porém em 

evolução, merecendo uma atenção especial, pois grande parte dos associados citou essa 

ferramenta como a mais eficaz para a comunicação entre os associados, pois a distância entre 

os lojistas faz com que essa ferramenta se torne um instrumento, cada vez mais, necessário 

para o desenvolvimento da RBE e para troca de informações e comunicação entre os 

associados. Conforme Torres (2009, p.61) “a internet se tornou um ambiente que afeta o 

marketing de sua empresa de diversas formas, seja na comunicação corporativa, seja na 

publicidade, e continuara afetando o marketing, mesmo que você não invista um centavo nela, 

na internet o controle é do consumidor”. O marketing digital está causando uma mudança, em 

alguns setores da economia, empresas estão investindo alto para conquistar  parte desse 

mercado atraente e promissor.       

Segundo o associado Menezes, “a ferramenta mais importante para o perfil da RBE é 

o marketing digital por causa da interação, relacionamento e troca de informações”. Embora 

haja dificuldades na gestão e algumas experiências negativas citadas nas entrevistas, pela falta 
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de conhecimento na área e profissionais qualificados, o marketing digital, sob alguns 

aspectos, ainda é uma ferramenta de custo elevado e sem grandes parâmetros por se tratar de 

uma novidade para muitos. Torres (2009, p.46) afirma que “Fazer qualquer coisa e esperar o 

resultado para depois pensar se a estratégia foi boa o comportamento adotado nos primórdios 

da internet e o que causou o estouro da bolha das empresas de internet em 2000”. Pode-se 

observar que o marketing digital é um paradigma a ser desvendado, pois tudo que é novo pode 

gerar expectativas, frustrações, conquistas e realizações. 

O marketing direto e o merchandising são as ferramentas que, segundo os associados, 

representam menos importância para o perfil da rede. O merchandising, geralmente, é feito 

pelos fornecedores diretamente  nos pontos de venda, ou seja, com os lojistas, enquanto que o 

marketing direto é feito pelo lojista, diretamente, com o público alvo. 

 
Gráfico 4 - Ferramentas de Marketing que trazem mais retorno para a sua loja. 

 
  

Quanto ao gráfico que analisa as ferramentas de marketing que trazem mais retorno 

para as lojas, destacam-se a promoção de vendas com 21% e a propaganda com 27 %. O 

merchandising tem 14% das indicações, eventos 12%, marketing direto 6%, marketing digital 

4%, todas as ferramentas 2%, publicidade 4%, venda pessoal 8% e patrocínio 8%. 

Evidenciam-se, nesta questão, que a promoção de vendas e a propaganda são ferramentas 
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indispensáveis para divulgar a marca e através delas se obtém um resultado positivo para as 

vendas, fazendo com que os produtos tenham um maior giro, chamando a atenção do cliente. 

O comércio, em geral, utiliza-se das ferramentas tradicionais como a propaganda que, 

segundo Pinho (2001 p.129), “tem sua diferença no propósito básico de influenciar o 

comportamento das pessoas por meio da criação, mudança ou reforço de imagens e atitudes 

mentais, estando presente em todos os setores da vida moderna”. A propaganda é uma 

ferramenta indispensável para o desenvolvimento da RBE, através dela que a rede pode se 

tornar conhecida e fixar a sua imagem e marca na mente do consumidor. 

A  promoção de vendas é a ferramenta que pode  trazer  resultado imediato e projetar a 

marca para o futuro. Segundo Pinho (2001 p.53), a “ promoção de vendas tem a capacidade de 

modificar comportamentos porque ela altera fundamentalmente a relação preço/valor que o 

produto oferece ao comprador”. As promoções de vendas são a “oxigenação das lojas” e são 

necessárias para a renovação dos estoques e coleções,  pois o cliente sempre está em busca de 

novidades e, no Rio grande do Sul, há essa peculiaridade, pois são quatro estações bem 

definidas. 

O merchandising é outra ferramenta presente nos pontos de venda, pois os 

consumidores são influenciados e decidem muitas compras pela vitrine. Segundo Blessa 

(2006, p.1), “o merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado no 

ponto de venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou 

serviços com o propósito de motivar as decisões de compra dos consumidores”. Lojas 

iluminadas e produtos bem expostos despertam o interesse dos clientes. O visual pode ser um 

dos sentidos decisivos na hora de efetuar a compra. 

 Lupetti (2007, p.25) conceitua merchandising como “um conjunto de ações que visa 

construir um cenário favorável à compra do produto no ponto de venda”. A loja precisa estar 

em harmonia com funcionários uniformizados, vitrines limpas e decoradas, principalmente, 

em datas promocionais e comemorativas. 

Cada lojista se utiliza dos meios que estão ao alcance do seu orçamento, conforme o 

tamanho da sua loja e cidade ou região onde está inserida, seja através da propaganda na 

televisão, que tem um custo mais elevado, ou rádio, mais acessível a todos. Cabe ressaltar que 

existem lojistas que se utilizam de outros meios, para aumentar as vendas. O associado 

Carvalho, da Via Esporte LTDA, de Arroio do Meio, falou que a “venda pessoal e  o bom 

vendedor faz a diferença, fideliza clientes”. Nesse caso, o número de habitantes  da cidade 

pode influenciar por essa opção. 
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Gráfico 5 - Ferramentas de Marketing que não trazem retorno para sua loja. 

 
  

Nessa questão, foi analisado que, dentre as ferramentas de marketing que não trazem 

retorno para as lojas de cada associado, destacam-se o patrocínio com 27%, relações públicas 

e marketing digital com 21%, sendo que essas três ferramentas somam 69% das respostas. 

Além delas, foi citada a propaganda com 5%, e 26% afirmaram que todas as ferramentas 

trazem retorno para a sua loja. Portanto, os lojistas devem fazer investimentos certos desde a 

compra do produto até a forma de como anunciá-lo para seu público, pois a atividade fim é o 

comércio que tem, como essência, a compra e a venda de produtos. 

Foi verificado, nesse gráfico, que a maioria dos lojistas da RBE não têm por hábito 

patrocinar eventos, equipes ou atletas individualmente, e nem investir em relações públicas. 

Quanto ao patrocínio, vale ressaltar que, muitas vezes, é uma aposta que as empresas fazem 

podendo ou não ter um retorno. Segundo Ogden e Crescitelli (2007, p.26) “patrocínio é a 

prática de promover os interesses de uma empresa e suas marcas a um evento específico ou a 

uma causa”. Geralmente, são as grandes empresas e marcas que investem em patrocínio de 

eventos, equipes, atletas ou causas. Segundo o associado Colvara, o “patrocínio de sua 

empresa é mais no intuito de colaborar com a comunidade”.   

Sobre relações públicas, a maioria das empresas dos associados não possui um 

profissional contratado para esta área. Segundo Santa’ anna; Rocha Junior; Garcia (2009, 

p.49) “pode representar relações públicas  um indivíduo ou instituição com determinados 

grupos ou clientes e pode ser aplicado aos processos pelos quais as empresas estabelecem 

relações com o público em geral.” Geralmente, essa ferramenta é desenvolvida e praticada 
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pelos diretores das empresas associadas à RBE, por se tratar na maioria de pequenas 

empresas. Sendo assim, cada um faz sua própria relação com a comunidade onde está 

inserido. O relações públicas tem um papel importante dentro das empresas, e todas elas 

devem se assessorar ou contratar um profissional da área, para fixar uma boa imagem da 

empresa perante o seu público.  

 Para Torres (2009, p.62), “no marketing digital, você deve considerar a possibilidade 

de o assunto ser muito mais amplo, e de haver a necessidade de um olhar mais sistêmico sobre 

o tema antes de investir seu primeiro centavo na internet, é como passear por todo o parque de 

diversões antes de escolher os brinquedos”. O marketing digital também é um desafio para 

muitos, por tudo que já foi exposto anteriormente, e, em especial, por se tratar da ferramenta 

mais nova. O associado  Kroth (2013) diz que “todas as ferramentas utilizadas com um 

propósito ou objetivo em que a loja quer atingir, traz retorno, dependendo do foco e das 

prioridades de cada lojista”. 

Cabe ressaltar que os lojistas possuem uma visão geral de marketing e estão abertos a 

novos desafios, pois 26 % dos associados responderam que todas as ferramentas trazem 

retorno, ou seja, podem enxergar  nas ferramentas de marketing a necessidade para a 

sobrevivência no mercado. 

 

Gráfico 6 - Ferramentas de Marketing não utilizadas para as vendas nas lojas. 
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Nesse  gráfico, analisam-se as ferramentas de marketing não utilizadas pela RBE, mas 

que seriam fundamentais para o sucesso da mesma. A promoção de vendas é o grande 

destaque com 50% das indicações, seguido de marketing digital com 22%, eventos com 11%, 

merchandising com 11% e propaganda com 6%. Dessa perspectiva, podemos considerar que a 

preferência dos associados é por ações conjuntas em promoção de vendas, e que o marketing 

digital também deve ser considerado, por ser uma ferramenta em evolução e que precisa ser 

amadurecida. 

 Existem poucas promoções conjuntas, ou seja, de uma a duas anuais. A última 

realizada foi em 2012, com o sorteio de um carro para a Campanha dos namorados. A RBE 

precisa avançar nisso, pois se trata de uma rede de cooperação. Ogden e Crescitelli (2013) 

afirma que as promoções de persuasão são promoções tradicionais relacionadas à venda.  

Existe a necessidade de uma melhor gestão disso e a profissionalização destas ações, com 

uma elaboração de um calendário de promoções nas datas comemorativas, como exemplo, 

Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e o Natal. 

Segundo Pinho (2004, p.53), “em  outros casos, a ação promocional agrega um valor ao 

produto, seja pela inclusão de um brinde ou pela chance do comprador de ganhar prêmios em 

um concurso”. A RBE deve explorar mais a promoção de vendas conjuntas, pois além de 

vender mais e obter vantagens competitivas junto aos fornecedores comprando em escala, 

tornará a rede mais conhecida.  

 De acordo com o associado Lanzine (2013), “o que poderia funcionar através do site 

da RBE seria o marketing digital, divulgando as lojas associadas e a realizações de promoções 

conjuntas de todos os associados”. O marketing digital foi várias vezes citado como 

ferramenta que poderá colaborar e alavancar esse processo, pois é notório o seu crescimento 

em todo o país. O e-commerce tem sido, para muitas empresas, um grande negócio, podendo 

ser também para a RBE. O exemplo mais evidente é a Net Shoes, maior empresa no setor, 

cuja venda é 100% on-line. Torres aponta que:  

   

O comércio eletrônico deve ser entendido como um novo paradigma a ser quebrado 
na maioria das empresas. É comum ver empresas que poderiam estar se beneficiando 
consideravelmente do e-commerce não investirem na área por acharem que seus 
produtos ou negócios não podem ser vendidos on- line. Elas só mudam esse 
pensamento quando surge um forte concorrente on-line mostrando que sim, era 
possível (2009, p.53). 
 

 Com isso, a RBE pode discutir a ideia de construção de uma loja virtual, trazendo 

benefícios a todos os associados, seja através do comércio on-line ou indicação das lojas 
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associadas com imagens das mesmas, endereço, telefone, e-mail e um link para aqueles que 

possuem seu site próprio de vendas. 

 O associado Brehem (2013) diz que “poderia funcionar na  maioria das lojas da rede o 

marketing digital, através de um site melhor administrado direto pela RBE, que divulgue 

todas as lojas associadas à rede”. Os lojistas estão amadurecendo esta ideia, conforme se 

percebeu nas entrevistas, assim, neste momento, é preciso avançar, verificando os exemplos 

que estão dando certo, procurando segui-los. 

 

Gráfico 7 - Como é realizada a comunicação entre a sua empresa e os outros associados. 
 

 

 

 Conforme mostra o gráfico acima, 50 % dos associados  utilizam a internet para se 

comunicar com os demais lojistas, 32 % usam o telefone, 15 % se comunicam nas reuniões e 

3 % nos eventos. 

Ao analisar o gráfico,  verificou-se que a internet é a ferramenta mais utilizada pelos 

associados para comunicação interna da rede. O telefone aparece em segundo  lugar com um 

percentual elevado. Em terceiro lugar, aparecem as reuniões como melhor forma de 

comunicação entre os associados. Eventos também foi citado, porém é utilizado para 

negociações, trocas de informações e experiências.  

 Com isso, pode-se observar que a principal ferramenta é o meio eletrônico, reforçando 

a ideia do uso do marketing digital. Conforme Torres (2009, p.31), “a comunicação 
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instantânea é um fenômeno muito forte, em especial nas novas gerações, que utilizam o MSN, 

o Skype e o Google Talk como as gerações anteriores usavam o telefone”. 

O uso do telefone pode ser explicado talvez pela urgência de resolver   um problema 

ou obter uma informação. Sabe-se que os lojistas viajam a feiras de negócios, vão a bancos e 

nem sempre estão disponíveis ou possuem tempo para comunicação através da internet, 

mesmo que o telefone possua mecanismos para isso.Talvez o  costume ou facilidade de ligar 

ou até mesmo a questão operacional, pois ainda muitos empresários estão se adaptando às 

novas tecnologias. Porem, é notório que  a RBE usará cada vez mais a internet para se 

comunicar e obter informações sobre a rede, pois a distância entre os lojistas é um fator que 

exige essa comunicação. 

  

Gráfico 8 - Como é realizada a escolha das ferramentas utilizadas entre os associados 

 

  

 No gráfico acima, tem-se quase uma unanimidade, pois 90% dos associados 

apontaram a reunião como meio de escolha das ferramentas utilizadas pela RBE, e apenas 

10% disseram que é nos eventos. 

Ao analisar este gráfico, tem-se duas citações de ferramentas, a reunião e eventos. A 

reunião é o encontro dos associados, para definição das estratégias e tomada de decisões sobre 

o futuro da RBE. É o grande momento dos lojistas, para expor, sugerir, discutir, rever metas e 

para trocar informações e experiências. É, nessas reuniões, que os associados e a agência de 

publicidade escolhem as ferramentas de marketing utilizadas pela RBE. Isso é próprio das 

redes de cooperação, ninguém decide sozinho, pois todos são responsáveis ao mesmo tempo. 
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 Nos eventos, também acontecem estas escolhas, geralmente, precedida por uma 

reunião dos associados no próprio evento, para não atrapalhar as negociações, pois as feiras 

tem horário de início e término, às vezes, a reunião fica em aberto, e o grupo se reúne, 

rapidamente, para decidir um assunto pendente no próprio evento. 

 Isso demonstra que as reuniões são essenciais para a rede, pois é através delas que se 

decidem os destinos da RBE. Portanto, a presença de todos os associados nas reuniões é 

fundamental. 

 

Gráfico 9 - Vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletiva na RBE 

 

  

 Ao analisar o gráfico acima, vê-se a importância da comunicação coletiva na RBE, 

pois são muitas as vantagens e ganhos com este método: a redução de custos teve 28% de 

indicações, valorização e divulgação da marca 21%, troca de informações 15%, melhores 

condições de compra 15%, poder de barganha 9%, melhores condições de pagamento 9% e 

padronização das ações 3% das escolhas. São vários benefícios mútuos, que vêm a colaborar 

com o crescimento das redes e a sua expansão. 

 As empresas sempre estão focadas em redução de custos e, na RBE, isso está em 

primeiro lugar nas indicações. A valorização e divulgação da marca é patrimônio de todos os 

lojistas, trazendo credibilidade e valor agregado para sua divulgação e para o crescimento da 
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rede e dos lojistas. A troca de informações é sempre destacada, pois os lojistas se veem como 

parceiros e não como concorrentes. Isso tem um enorme valor, pois permite aos lojistas 

errarem menos nas compras de novos produtos e novas coleções. A compra conjunta também 

é um dos pontos fortes das redes, melhorando as condições de pagamento, preços e a 

padronização das ações. 

  

Tabela: Entendimento dos associados sobre Comunicação Integrada de Marketing 

Entendimento dos associados sobre Comunicação Integrada de Marketing 

Associado Cidade  
Armarinhos Ipê Comercial Antonio Prado Objetiva a integração de todas as 

ferramentas. 
Via Esporte Ltda Arroio do Meio Uso de várias ferramentas ao 

mesmo tempo. 
ASM Esporte Bagé Integração de todas as 

ferramentas de marketing. 
Atitude Esporte Bento Gonçalves Melhor comunicação entre a rede 

e os associados, para a melhoria 
de estratégias de marketing. 

Sul Modas e Criações Ltda Caxias do Sul Algo feito para a rede e ao 
mesmo tempo para as lojas. 

Podium Esporte Erechim Planejamento do Marketing 
utilizando as ferramentas mais 
comuns: como propaganda, 
promoção de vendas e venda 
pessoal. 

Casa de Calçados Dalcim Ltda Júlio de Castilhos Uso conjunto de várias 
ferramentas. 

Vanuza Esportes Ltda Lajeado e Venâncio 
Aires 

Informar e interagir com o 
público alvo, através das 
ferramentas disponíveis e 
acessíveis a loja. 

Jenifer Sports Montenegro Melhoria da comunicação 
integrada de marketing conjunta 
das lojas associadas da rede. 

Bettiol e Justin Ltda Passo Fundo Utilização das principais 
ferramentas para o perfil de cada 
lojista interagindo com a rede. 

Hercilio Calçados Pelotas, Canguçu e 
Rio Grande 

Conjunto de ações que visam 
padronizar a RBE, fazendo com 
que os associados usem a mesma 
linguagem. 

Swarowsky Troth Ltda Santa Cruz do Sul 
 

Utilização de ferramentas 
disponíveis e acessíveis ao 
lojista, interagindo com os 



76 
 

colaboradores e consumidores, e 
também o cliente interno e 
externo devem falar a mesma 
linguagem para obter resultados. 

Brandt Sports Santa Maria Utilização de várias ferramentas 
para interagir com o público alvo 
informando e despertando o 
interesse pelos produtos. 

Vencal Ltda Santa Rosa União de ferramentas mais 
precisas para atingir o público 
alvo. 

Beltrão Calçados Santiago Conjunto de ações e ferramentas 
objetivando de maneira mais 
eficiente sedimentar um produto 
ou marca no mercado. 

Santa Clara Cia Ltda São Borja A comunicação feita para 
melhorar na divulgação das 
lojas. 

Frizzo & Frizzo Uruguaiana Troca de ideias e estratégias 
mais eficazes para melhoria da 
comunicação da empresa para 
atingir seus objetivos. 

MB Esportes Vacaria Utilização de ferramentas para 
fazer uma melhor comunicação 
integrada entre as empresas. 

 

 Ao analisar a tabela, observa-se que a maioria dos associados tem uma noção sobre a 

Comunicação Integrada de Marketing. Para o associado Swarowsky (2013), “a comunicação 

integrada de marketing é a utilização de ferramentas disponíveis e acessíveis ao lojista, 

interagindo com os colaboradores e consumidores, e também o cliente interno e externo 

devem falar a mesma linguagem para obter resultados”.   

 Na tabela acima, foi verificado que alguns lojistas entendem, como Comunicação 

Integrada de Marketing, o uso conjunto de várias ferramentas, outros falam em planejamento 

de marketing, utilização das principais ferramentas, troca de ideias, sedimentação de produtos 

e marca, divulgação das lojas e interação com os consumidores.   

Todas as colocações dos associados são importantes, pois o desafio é colocar em 

prática as ferramentas de Comunicação Integrada de Marketing, por se tratar de uma rede de 

cooperação, onde as individualidades são respeitadas. Após esses conceitos dos associados 

sobre Comunicação Integrada de Marketing, a RBE deve escolher quais as melhores e mais 

eficazes ferramentas poderão ser utilizadas em comum para o crescimento e funcionamento 

da rede. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
            A realização deste trabalho buscou identificar o funcionamento das ações de 

Comunicação Integrada de Marketing e a sua utilização dentro da Rede Brasil Esportes. As 

redes surgiram da necessidade das micro e pequenas empresas se unirem para poder competir, 

se desenvolver e até sobreviver no mercado globalizado. Para tanto, foi escolhida a Rede 

Brasil Esportes, por se tratar da primeira rede de cooperação fundada em Santa Maria e 

Região, através do projeto redes de cooperação, criada e desenvolvida pelo Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com diversas universidades gaúchas. Verschoore; 

Balestrin e Antunes (2010) afirmam que a organização dessas redes de cooperação entre 

pequenas empresas tem se expandido a uma velocidade surpreendente, sendo que, apenas no 

estado do Rio Grande do Sul, mais de duzentas redes se constituíram nas últimas décadas, e a 

Rede Brasil Esportes é uma delas. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário contar com o apoio da RBE, 

com a agência de publicidade Cia de Propaganda, com a diretoria e associados. O contato 

inicial foi feito, através do seu Presidente Sr.Vitor Colvara, para solicitar uma entrevista junto 

aos associados, a fim de colher os dados através de uma pesquisa. Inicialmente, surgiram 

algumas dificuldades, pois as reuniões da rede acontecem mensalmente e a distância, ou seja, 

os associados advêm de diversas cidades do Rio Grande do Sul. 

          A data da realização das entrevistas foi concomitante à posse da nova diretoria, que 

acontece a cada dois anos, mas nem todos os associados se fizeram presentes. Desse modo, 

foi necessário o envio dos instrumentos de pesquisa para esses membros via e-mail, assim, os 

questionários foram preenchidos e retornaram para finalizar a apuração dos dados. Após a 

realização das entrevistas e com a análise da mesma já estruturada em gráficos, pode-se 

observar que a RBE está consolidada pelo tempo de associação dos lojistas de três a oito anos. 

Porém, teve uma estagnação em relação a novos associados, pois, como se pode observar, nos 

últimos três anos, não houve ingresso de novos sócios. 

             A Comunicação Integrada de Marketing da RBE está fortalecida em alguns aspectos e 

focada em ferramentas de marketing comuns a maioria dos associados, mas tem espaço para o 

desenvolvimento de novas ferramentas de marketing, baseado nas respostas dadas na 

pesquisa. Para isso, é necessário que a rede disponibilize e se utilize das ferramentas de 

comunicação existentes, como SKIPE, facebook, site da rede, twitter, pois a distância entre os 

associados é um ponto fraco da RBE. 
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             Com base nas entrevistas, identificou-se que a promoção de vendas, eventos e a 

propaganda são as principais ferramentas utilizadas individualmente ou compartilhadas dentro 

da RBE. O merchandising e o marketing digital são ferramentas intermediárias, também 

utilizadas pelos associados, com perspectiva de crescimento do marketing digital que ainda é 

uma ferramenta nova que exige muito estudo e uma iniciativa maior por parte da RBE. Por 

outro lado, vê-se, nessa ferramenta, o grande trunfo para a Comunicação Integrada de 

Marketing, justamente por facilitar a comunicação à distância e a comunicação com os 

consumidores atuais que buscam novidades nos meios digitais. Por outro lado, o patrocínio e 

relações públicas são as ferramentas menos utilizadas pelos associados da rede, isso porque as 

lojas estão espalhadas por todo o Rio Grande do Sul, e cada lojista tem a sua identidade com a 

comunidade onde está inserida. 

         O presente estudo, além de contribuir para o crescimento acadêmico da pesquisadora 

sobre redes de cooperação, em particular sobre a comunicação integrada de marketing, foi 

importante para identificar as principais ferramentas utilizadas, através de uma pesquisa com 

seus associados. Outro aspecto que pode ser considerado é a participação das dezoito 

empresas que compõem a rede, sendo que juntas possuem 60 lojas. Todas responderam as dez 

perguntas, doze através da entrevista e seis por questionário.  Ainda merecem destaque, as 

sugestões para a melhoria no desenvolvimento da RBE, através da realização de mais 

promoções de vendas conjuntas dos lojistas. Isso pode ocorrer, fazendo parcerias com os 

fornecedores, escolhendo produtos de interesse de todos os lojistas e colocar esses em 

encartes ou nas vitrines das lojas, aproveitar datas comemorativas e anunciar conjuntamente 

em TV, rádios e jornais, destacando produtos e promoções. No Natal, que é a data mais 

importante para o comércio, incrementar as promoções com sorteios.            

         A união dos associados demonstra o espírito de cooperação, pois eles não se veem como 

concorrentes, e sim como aliados. Esse trabalho é importante para o campo de estudos de 

publicidade e propaganda, para o desenvolvimento de um panorama com informações a 

respeito da comunicação integrada de marketing das redes de cooperação, sendo que foi 

possível perceber, durante a realização  para a composição do referencial teórico, que as redes 

de cooperação estão em crescimento em todo o país. 

 A RBE poderá crescer, pois existem muitas cidades no Rio Grande do Sul  e demais 

estados em aberto, ou seja, que ainda não possuem loja associada à rede. Entretanto, para isso, 

precisa melhorar a comunicação interna e avançar nas parcerias com fornecedores, 

aumentando ações conjuntas, como promoções de venda, propaganda, e a construção de um 

site de vendas para todos os associados. Isso dever ser definido nas reuniões, porque todas as 
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ações e decisões são tomadas em conjunto. A RBE é uma rede de cooperação e, quanto maior 

forem o seu crescimento e trabalho conjunto, melhores serão os resultados. 
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APÊNDICE A 
Questionário para coleta de dados, aplicado aos lojistas do ramo esportivo das 

empresas associadas à Rede Brasil Esportes.  

 

Pesquisa realizada para o Trabalho Final de Graduação, com o objetivo de analisar se 
existe Comunicação Integrada na Rede Brasil Esportes – RBE.   
Nome da Empresa  

Nome do Proprietário  

Data da aplicação do questionário  

 

1- Qual o tempo de associado na RBE? 

2 - Dentre as ferramentas abaixo, selecione as mais utilizadas na RBE. 
(  ) Propaganda 
(  ) Promoção de Vendas 
(  ) Merchandising 
(  ) Publicidade  
(  ) Relações Públicas 
(  ) Eventos 
(  ) Patrocínio 
(   )Marketing Direto 
(   ) Marketing digital 
(  ) Venda Pessoal 

 

3- Em sua opinião, qual destas ferramentas é mais importante para o perfil da RBE? Por quê? 

4- Quais dessas ferramentas trazem mais retorno para sua loja e por quê? Coloque em ordem 

de importância. 

5-Quais ferramentas não trazem retorno? Você sabe identificar o motivo de não funcionar na 

sua loja? 

6-De acordo com seu ponto de vista qual ação ainda não é feita e poderia funcionar em termos 

de vendas na sua loja/região? De uma ideia que provavelmente funcionaria na maioria das 

lojas da rede. Como poderia ser a execução? 

7- Como é realizada a comunicação entre sua empresa e os outros associados da Rede? 

8 - Como é feita a escolha das ferramentas utilizadas entre os associados? 

9- O que você entende como Comunicação Integrada de Marketing? 

10-  Quais as principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletivas na 

RBE? 
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APÊNDICE B 

Roteiro da entrevista que será realizada aos lojistas do ramo esportivo das empresas 

associadas à Rede Brasil Esportes  

 

Entrevista realizada para o Trabalho Final de Graduação, com o objetivo de analisar se 
existe Comunicação Integrada na Rede Brasil Esportes – RBE.   
Nome da Empresa  

Nome do Proprietário  

Data da Entrevista  

 

1- Qual o tempo de associado na RBE? 

2 - Dentre as ferramentas abaixo,  Propaganda, Promoção de Vendas, Merchandising, 
Publicidade, Relações Públicas,Eventos, Patrocínio, Marketing Direto, Marketing digital e  
Venda Pessoal, na sua opinião quais são as mais utilizadas na RBE? 
 
3- Em sua opinião, qual destas ferramentas é mais importante para o perfil da RBE? Por quê? 

4- Quais dessas ferramentas trazem mais retorno para sua loja e por quê? Em ordem de 

importância. 

5-Quais ferramentas não trazem retorno? Você sabe identificar o motivo de não funcionar na 

sua loja? 

6-De acordo com seu ponto de vista qual ação ainda não é feita e poderia funcionar em termos 

de vendas na sua loja/região? De uma ideia que provavelmente funcionaria na maioria das 

lojas da rede. Como poderia ser a execução? 

7- Como é realizada a comunicação entre sua empresa e os outros associados da Rede? 

8 - Como é feita a escolha das ferramentas utilizadas entre os associados? 

9- O que você entende como Comunicação Integrada de Marketing? 

10-  Quais as principais vantagens na utilização de estratégias de comunicação coletivas na 

RBE? 
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ANEXOA: RBE mobile Gol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: Banner Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Banner Site 
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ANEXO C: Cartaz Gol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: Banner Site 
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ANEXO E: Urna Gol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


