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RESUMO: 

 

Os comerciais de televisão com ofertas de produtos nem sempre cobrem os investimentos na área 
de propaganda. Por isso, este trabalho tem por objetivo elaborar um instrumento de verificação de 
retorno de investimento publicitário em televisão. Assim, foram pesquisados elementos que 
pudessem ajudar na elaboração de um check-list. Quando pronto, foi testado em um 
supermercado da cidade a fim de validá-lo. Através da experiência, o instrumento sofreu algumas 
modificações que ajudaram a torná-lo mais eficiente. Com os resultados em mãos, pôde ser feita 
uma análise detalhada expondo os pontos positivos e negativos da experiência. 
 

Palavras-chave: Propaganda. Televisão. Investimento. Análise. Mídia. 

 

 

 

Abstract: 

Products discount on TV commercials do not always cover investments on the propaganda area. 
The goal of this assignment is to elaborate a way to check the comebacks on publicity 
investments on television. There has been a research of elements that could help elaborating this 
checklist. At the time it was finished, it was tested in a supermarket in town to validate it. 
Through experience, the instrument has suffered some changing to become more efficient. With 
the results ready, a detailed analyses could be done exposing the positive and negative facts of the 
experience. 

 

Key-words: Propaganda. Televison. Investment. Analyses. Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A televisão é um veículo que, freqüentemente, aparece em planos de mídia por atingir 

grandes massas. É bastante popular, por unir som e imagens em movimento, tornando-a mais 

atrativa que meios tradicionais como rádio e jornal. Por todas essas vantagens, a televisão tem 

hoje um custo elevado, cobrando preços altos por 30 segundos de veiculação. Para Sant’anna 

(2002, p.220) “Como veículo de publicidade tem a grande vantagem de poder apresentar junto 

com a mensagem falada (inclusive com o auxílio de música e efeitos sonoros), o produto, sua 

embalagem e sua marca, o que pode ser de influência decisiva na compra.” 

Para avaliar sua eficiência como meio de comunicação, este estudo elaborou, através de 

uma pesquisa prática, um instrumento de verificação de retorno do investimento publicitário em 

televisão. Esta pesquisa foi feita no Supermercado Dois Irmãos com a finalidade de verificar a 

exibição dos comerciais de tv veiculados à noite e o impacto nas vendas de produtos nos dias 

seguintes. 

Segundo a administração do Supermercado Dois Irmãos, é no fim de semana que há 

maior movimento, pois é quando as pessoas tem tempo livre para fazer compras. Aproveitando a 

oportunidade, veiculam ofertas na quinta e sexta-feira para atrair esse público consumidor para 

dentro de seu estabelecimento. 

Existem poucas empresas e agências que avaliam os resultados obtidos através dos 

comerciais de tv e seu impacto no volume de vendas. Portanto, não há uma análise por parte dos 

administradores sobre os gastos na área de propaganda televisiva, os benefícios gerados e, 

conseqüentemente, há falta de comunicação entre cliente e agência sobre feedback de comercial 

de tv. 

Assim, fica a pergunta: como medir o efeito nas vendas e, conseqüentemente, o retorno a 

partir de um comercial com ofertas de uma rede de supermercados de Santa Maria? 

Através de um check-list a atividade publicitária pode ser valorizada oferecendo dados 

precisos e consistentes de retorno de verba na mídia tv. Dessa forma, a profissão ganha seriedade 

na ótica empresarial, na medida em que oferece resultados palpáveis, através da demonstração do 

resultado da pesquisa.  
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Essa valorização da categoria publicitária, perante aos administradores de empresas ajuda 

a manter uma boa relação entre o cliente e a agência, para que os trabalhos possam ser feitos de 

forma agradável e eficiente.  

O check-list auxilia na captura de dados sobre estoque, vendas de produtos e investimento 

na mídia tv num determinado período. Assim, se torna um facilitador para levantar dados de 

feedback de campanha tanto por parte da agência de propaganda quanto do anunciante. 

Analisar este tipo de pesquisa pode resultar em mais aplicações em novos instrumentos de 

mídia. O instrumento tem a função de auxiliar o controle de gastos calculando o custo x benefício 

dos comerciais de tv e sua eficácia sobre as vendas. Pretende ser, nesse sentido, o primeiro 

trabalho, na área, abrindo caminhos para outras pesquisas semelhantes ou até mais aprofundadas. 

Contudo, não é comum encontrar bibliografia específica nos livros de publicidade e 

propaganda sobre instrumentos de verificação de retorno de verba publicitária, o que ocasiona 

grande perda intelectual por parte de acadêmicos que se interessam pelo assunto. Os que existem 

são referentes à televisão, pós-venda e relação custo x benefício, não encontrando método 

aplicável na área. A área de mídia ficará enriquecida intelectualmente se estudada a fundo através 

de trabalhos de graduação e pós-graduação. Espera-se, com este trabalho, proporcionar um maior 

estímulo por parte dos estudantes à pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Baseado na caracterização do objeto de pesquisa, onde é proposta a elaboração de um 

instrumento de verificação de retorno de investimento publicitário em televisão, é necessário a 

retomada de alguns conceitos. 

Na área de marketing, um campo bastante estudado é o do comportamento do 

consumidor, no qual se analisa as decisões de compra. Neste processo, um importante fator é 

levado em conta: o preço. 

Na rede varejista, há um segmento de compradores interessado, primeiramente, em preços 

baixos e outro que age de forma indiferente a isso. Como explica Etzel (2001, p. 279) “a maioria 

dos consumidores é bastante sensível ao preço, mas também está preocupada com outros fatores, 

como a imagem da marca, a localização da loja, o serviço, a qualidade e o valor”. O autor ainda 

afirma, na mesma página, que fatores como baixa renda e família grande são grandes 

influenciadores para que os consumidores tornem-se sensíveis ao preço das mercadorias. 

Segundo Las Casas (2004, p.113) “clientes motivados com algum produto aceitam os preços com 

maior facilidade” e, o mesmo autor, ainda complementa “quando um consumidor procura uma 

loja, além da mercadoria, compra também serviços, políticas de descontos, crediários, entre 

outros benefícios”. 

Contudo, muitas vezes, a percepção de qualidade do produto é diretamente proporcional 

ao seu preço. Quanto mais alto o valor, maior sua eficiência. Barban (2001, p.26) afirma que 

“sendo o preço freqüentemente percebido pelo consumidor como um indicador de qualidade, 

muitos dos produtos de alta qualidade trazem um preço que lhes rende prestígio”. 

Outro fator que auxilia na percepção de valor de produto influenciando na decisão de 

compra do consumidor está na imagem que a marca transmite através de layout da loja e de 

campanhas publicitárias criativas, aumentando o valor agregado ao produto/serviço. Com isso, a 

mercadoria torna-se reconhecida no mercado, podendo assim elevar o preço sem perder clientes.  

 

Ao contrário, o bom valor indica que um produto em particular tem os tipos e as 
quantidades de benefícios em potencial – tais como qualidade, imagem e conveniência de 
compra – que os consumidores esperam em um nível particular de preço (ETZEL, 2001, 
p.280). 
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O valor que os produtos adquirem na mente do consumidor é criado através das 

facilidades na hora da compra e de suas desvantagens em relação ao concorrente. Como afirma 

Etzel (2001, p.280) “o valor é a razão dos benefícios percebidos para o preço e para quaisquer 

outros custos incorridos”. Estes custos incorridos citados se referem ao tempo de compra do 

produto, combustível gasto para locomoção até a compra e aborrecimentos na montagem do 

produto, explica o mesmo autor. 

Para atrair o maior número de compradores, as lojas de varejo criaram diversos 

mecanismos que reduzem os preços. Algumas lojas promovem um dia de “loucura total” onde os 

produtos ganham desconto na compra à vista, outras prometem baixar o preço se o da 

concorrência for menor, entre outros meios. Assim, conforme Las Casas (2004, p.116) 

 

Os vendedores de grandes magazines, por exemplo, trabalham muitas vezes com uma 
relação de preços dos principais estabelecimentos concorrentes, com a finalidade de 
confirmar qualquer objeção de preço, ou derrubá-la. Adicionalmente, muitas lojas 
querem garantir a venda e prometem devolução se o cliente encontrar a mercadoria em 
outro lugar com preços menores. 

 

Las Casas (2004, p.113) explica que na rede varejista, uma forma que os administradores 

utilizam para determinar preços ocorre medindo a demanda de produto no estoque. Assim, uma 

alteração no preço, para mais ou para menos, pode aumentar ou diminuir a quantidade de 

mercadorias vendidas.  

Outra maneira de calcular os preços, nos estabelecimentos varejistas, é a análise da 

concorrência. É importante conhecer quem são as lojas que estão na disputa por clientes de perfil 

semelhante, bem como o que elas estão fazendo para captá-los. Para isso é necessário observar o 

mercado, a fim de identificar os concorrentes atuais e potenciais. “Independentemente do método 

usado, o importante é o conhecimento dos preços da concorrência” (Las Casas, 2004, p.116). A 

seguir, sugere Aaker (2001, p.67) “após a identificação dos concorrentes, o foco é transferido 

para o esforço em compreendê-los e a suas estratégias”. 

A análise das estratégias dos concorrentes é muito importante para que a empresa possa 

criar as suas próprias. Através desses dados, ela consegue descobrir as forças e as fraquezas do 

concorrente criando vantagens competitivas no mercado. Segundo o mesmo autor 

 

o conhecimento das forças e fraquezas de um concorrente proporciona uma intuição 
decisiva na habilidade de uma empresa em estabelecer e implementar diversas 
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estratégias. Ele também proporciona importantes elementos para identificação e seleção 
de alternativas estratégicas.(AAKER, 2001, p.77). 

 

Tendo esses dados de forma clara e somados ao plano da empresa, monta-se o 

planejamento de mídia a fim de colocar em prática a estratégia escolhida para vencer os 

concorrentes. O conceito de planejamento de mídia segundo Barban (2001, p. 14) é “o processo 

que indica um modo de ação que mostra como o tempo e o espaço publicitário serão usados para 

atingir os objetivos de publicidade e de marketing”. 

Sobre planejamento de mídia, Shimp (2002, p.344) entende que “é o processo de criar 

uma programação que mostre como o tempo e o espaço da propaganda vão contribuir para atingir 

os objetivos de marketing”. E Lupetti (2006, p. 63) complementa “o planejamento de mídia tem 

como proposta desenvolver estratégias envolvendo os diversos veículos de comunicação, 

justificando a programação de mídia para determinado produto ou marca”. 

Para atingir o público-alvo de maneira eficiente é necessário adequar a mídia utilizada ao 

público escolhido e desse modo “o mercado-alvo tem de ser definido com precisão para que os 

veículos mais adequados possam ser selecionados” (Barban, 2001, p.15). Dessa forma, o espaço 

publicitário será melhor aproveitado, atingindo diretamente o target em seu programa favorito. 

Como afirma Barban (2001, p.44) “quanto melhor a adequação, menos dinheiro será dispensado 

em veiculação”. 

Freqüentemente presente nos planos de mídia, a televisão é um veículo de comunicação 

com bastante influência na sociedade atual. Através dela pode-se conseguir total atenção de um 

grande público para a disseminação de mensagens. Para Sant’anna (2002, p.219) “é um meio de 

entretenimento mais completo e fascinante do que o rádio e, ao reportagear um acontecimento, é 

muito mais real e convincente do que o jornal ou a revista.” 

Ainda segundo o autor, em relação aos outros meios, a televisão é o veículo mais 

completo pois exige olhos e ouvidos, ou seja, atenção total; ao contrário do rádio que permite a 

realização de outras tarefas enquanto a mensagem é propagada. Em relação ao jornal, que possui 

grande credibilidade, se torna popular devido a exibição de imagens em tempo real trazendo 

veracidade aos fatos. “É o meio de maior carisma entre as pessoas, fascínio este que, sem dúvida, 

transfere à propaganda nele veiculada” (Sampaio, 1999, p.87). 

Segundo Lupetti (2006, p. 127) “a tv é a mais eficiente mídia de caráter nacional pela 

facilidade com que pode ser programada em rede. Permite a programação regional e local por 
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meio de emissoras que podem inserir comerciais desvinculados da rede nacional”. Assim, a 

televisão se torna um veículo que age tanto em rede nacional como local com a mesma qualidade 

de transmissão atingindo grandes grupos de telespectadores. 

Na televisão, o período que vai das 20 às 22 horas é chamado de Horário Nobre e são 

veiculados os programas de maior audiência. “Os programas melhores e mais caros são 

veiculados nesse período. A audiência é maior durante o horário nobre, e as redes naturalmente 

cobram um preço mais alto pela propaganda nesse horário” (Shimp, 2002, p.309). 

Para verificar se a campanha promovida tem obtido o retorno desejado, é interessante 

realizar uma avaliação de campanhas, que segundo Corrêa (2004, p. 223) “é necessária para se ter 

a noção de que está indo na direção certa, diminuindo os riscos e incertezas, aumentando, assim, 

as probabilidades de melhor retorno sobre o investimento realizado”. O mesmo autor (2004, 

p.225) justifica “muitas vezes, o comercial de televisão contém todos os ingredientes para torná-

lo correto em termos de conteúdo da mensagem, entretanto, não causou impacto, está sem 

tempero, não faz as pessoas vibrarem ou se emocionarem”. 

Para a execução da ficha para avaliação de retorno em investimento publicitário proposto 

neste trabalho, é necessária a realização de uma análise do volume de vendas do Supermercado 

Dois Irmãos. Propõe Corrêa (2004, p.223) “O controle, portanto, consiste em estimar em 

determinado resultado, montar um sistema de medição do assunto em pauta e, por comparação, 

avaliar se o que realmente aconteceu atingiu as previsões ou não”. Para Etzel (2001, p.592) isto 

significa que é necessário estudar os números referentes à venda líquida registrada na empresa e 

após estes devem ser comparados aos objetivos da instituição e seu desempenho no setor. 

Contudo, a elaboração desta ficha é algo inédito no campo da comunicação social onde 

não se costuma realizar checklists para verificação de retorno de investimentos. Já na 

administração, instrumentos de mesmo teor são usados para medir o volume de vendas total mas 

não referente a um meio de veiculação específico. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de nível exploratório a ser utilizada através do método 

experimental que, segundo Gil (1991, p.53): “consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-la, definir formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto.” 

Os caminhos metodológicos percorridos para dar conta da proposta deste Trabalho Final 

de Graduação seguiram as seguintes etapas: 

8.1 Primeira fase: levantamento bibliográfico baseado no comportamento do consumidor, 

publicidade, propaganda e a área de mídia.  

8.2 Segunda fase: coleta de dados para verificação de existência de instrumentos similares 

em livros e na Internet, a fim de obter base para a elaboração de uma nova ficha.  

8.3 Terceira fase: contato com uma rede varejista de supermercados a fim de selar 

parceria para a realização do estudo proposto. O Dois Irmãos Supermercados foi o local 

escolhido para a realização da pesquisa por ser um nome conhecido na cidade e ter poucas filiais, 

facilitando a coleta de dados. 

8.4 Quarta fase: escolha de um período para a realização da pesquisa. O período escolhido 

foi de catorze de setembro de 2006 (quinta-feira) a dezessete de setembro de 2006 (domingo). 

8.5 Quinta fase: investigação do desempenho normal das vendas de produtos que foram 

colocados em promoção no supermercado no período escolhido. 

8.6 Sexta fase: observar a veiculação do vt promocional do Dois Irmãos Supermercados 

no período escolhido para a realização da pesquisa. 

8.7 Sétima fase: após o término da promoção, avaliação da quantidade de produtos 

restantes no estoque do supermercado. 

 8.8 Oitava fase: comparação das vendas dos produtos em promoção antes e após a 

veiculação do vt promocional na televisão. Como base para a análise, foram usados os dados de 

estoque. 

8.9 Nona fase: registros dos dados obtidos em etapas para melhor avaliação. 

8.10 Décima fase: avaliação do resultado no contexto da empresa parceira. 

8.11 Décima Primeira fase: elaboração de um instrumento de verificação de retorno de 

investimento publicitário, tendo como base o estudo de dados sobre estoque e venda de produtos 
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em determinado período. Este instrumento pretende ser compatível a qualquer mídia e qualquer 

rede varejista de supermercado. 
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4 ELABORAÇÃO 
 

O trabalho apresentado não se baseia em análise no comportamento do consumidor. São 

medidos apenas dados referentes à compra de mercadorias sem verificar a fundo as motivações 

dos clientes. 

As informações sobre os produtos em oferta e sobre a mídia utilizada na divulgação foram 

montadas em fichas diferentes. Assim, as informações encontram-se mais organizadas, 

melhorando seu manuseio sem misturar os itens. 

 
4.1 ELABORAÇÃO DA FICHA DOS PRODUTOS 

 
Durante o período de elaboração do check-list, procurou-se detectar as variáveis que 

poderiam interferir nos resultados. Foram considerados os seguintes elementos: 

- Preço 

- Lucro 

- Volume de vendas 

Ao montar os dados sobre os produtos analisados, cogitou-se a possibilidade de colocar as 

características de cada item como peso, tamanho e sabores. Porém, ao avaliar a utilidade, na 

pesquisa, percebeu-se que estes elementos trariam pouca contribuição para o trabalho.  

Organizando a captação das informações, imaginou-se colocar todos produtos ofertados 

em uma única tabela, mas devido ao grande número de variáveis para cada um, optou-se por 

separar produto por produto. 

A apresentação dos elementos, feita em tabela, ocorre para que a visualização das 

informações aconteça de forma rápida e prática. Assim, a apresentação dos dados ganha mais 

visibilidade, facilitando sua análise. As colunas grifadas servem para destacar as informações 

mais impactantes, sendo estas de fundamental importância durante o processo de verificação. 

Na hora de definir uma maneira de medir as vendas, logo se concluiu que controlar os 

números dos estoques era considerado uma forma eficiente para captura de dados. Dessa forma, 

cogitou-se acompanhar as vendas dos produtos selecionados com um mês de antecedência, mas 

como a aplicação serviu apenas para validar o instrumento de pesquisa e o cliente não concordou 

fornecer este dado, optou-se por trabalhar apenas com os dados referentes à semana anterior. 

Com isso, a aferição tornou-se mais simples, porém, pode ser interessante, em alguns casos 

ampliar este período para obter resultados mais palpavéis. 
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Para melhor identificar os produtos em promoção no fim de semana da pesquisa, a 

classificação das mercadorias se apresenta em ordem numérica. O nome e a marca do produto 

avaliado pela ficha encontra-se logo abaixo do número escolhido, para que sua identificação 

como produto seja rápida.  

A seguir, são descritos de forma detalhada os elementos avaliados na pesquisa. 

 

4.1.1 Preço 

 

O primeiro item a ser verificado é a composição do preço. Este é um fator essencial na 

pesquisa, pois é através dele que serão medidos: o lucro, o resultado final da campanha e a sua 

interferência na recepção pelo consumidor, verificando se ele é atrativo suficiente para o público. 

Na tabela são mostrados o valor normal do produto e o preço quando está no período de 

promoção. Assim, é possível calcular o desconto oferecido, conforme apresentado na tabela 

abaixo: 

 

Preço Normal  Preço em promoção Desconto em reais % de desconto 
    
 

É importantíssimo, no segmento varejista, analisar o preço praticado na concorrência, pois 

é através dele que os clientes são atraídos ou repelidos na hora da aquisição de produtos, 

principalmente em uma campanha de promoção, onde se procura apresentar preços mais baixos 

e/ou condições melhores para a compra.  

Seguindo o check-list, há uma análise do preço da concorrência em relação ao mesmo 

produto anunciado. Esse exame acontece para que haja uma verificação sobre o preço 

apresentado na promoção, se o índice se refere a um desconto dado em relação à loja ou em 

relação à concorrência. Os concorrentes selecionados são definidos pelo cliente. Após o 

conhecimento dos preços praticados nessas redes, é feita uma média para que se possa melhor 

comparar os dados. Esta coluna se encontra grifada para destacar sua importância para o próximo 

cálculo. 

 

Conc. A Conc. B Conc. C Conc. D Média Conc. 
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Para esclarecer a diferença em relação ao preço dos concorrentes, é feita uma tabela para 

calcular a alteração de preços entre os estabelecimentos avaliados. A média dos preços 

encontrados na concorrência é subtraída do preço oferecido pela empresa, para que se possa 

calcular a real diferença entre elas. Esta também é colocada em porcentagem e grifada para que a 

análise se torne mais direta e visualizável. 

 

Preço médio dos 
concorrentes. 

Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

    
 

4.1.2 Lucro 

 

A verificação do lucro obtido pela empresa com o produto na promoção, oferece a 

possibilidade de calcular o faturamento da empresa na campanha realizada, sendo também um 

instrumento para medir o resultado de uma venda. Esta é uma das variáveis mais importantes, 

pois vai justificar todo o trabalho de verificação. Na tabela apresentada é calculado o lucro por 

cada produto comprado, levando em conta seu preço unitário. No primeiro quadro é colocado o 

valor de compra por cada produto seguido de seu preço vendido no período da promoção. A 

seguir, é calculado o lucro do supermercado sobre cada produto e a porcentagem que isso 

representa. 

 

Valor de compra Valor vendido na 
promoção 

Lucro por unidade Diferença % 

    
 

4.1.3 Volume de vendas 

 

O próximo item analisado é o número de unidades em promoção expostas na mídia e 

vendidas. A avaliação da campanha do fim de semana selecionado, tem como base o anterior. O 

cálculo é feito através da contagem do estoque da mercadoria no dia anterior ao início e no dia 

final da promoção, sendo o mesmo dia da semana analisado na semana seguinte. 

Na primeira linha, encontram-se as vendas do produto, uma semana antes da promoção, 

pois esse período servirá de base para comparação com os dados recolhidos. Na primeira coluna 
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está o dia da semana e a data analisada. Em seguida, na próxima coluna, está o número do 

estoque do produto antes do início do período selecionado. Ao lado está o dia da semana e a data 

do dia que encerra aquele fim de semana, seguido do estoque do produto ao término do fim de 

semana. Na próxima coluna, grifado para gerar maior visibilidade, encontra-se o número de 

unidades vendidas uma semana antes da promoção. 

Para analisar a venda dos produtos em oferta do fim de semana selecionado foi criada 

uma nova linha na tabela, onde primeiramente é colocado o dia em que inicia a promoção, 

juntamente com o estoque do produto. Após, o dia final da campanha seguido do estoque. Na 

próxima coluna é calculada a quantidade de unidades vendidas naquela promoção.  

Após a aplicação do instrumento de pesquisa, foi percebida a necessidade de acrescentar 

um item nesta tabela. Uma simples pergunta, se o produto está em promoção naquela semana ou 

não, tem um importante significado no resultado das comparações das vendas realizado por este 

check-list, foi colocada ao lado da tabela. 

A seguir, para conseguir o real resultado da campanha, é subtraída a quantidade de 

unidades vendidas antes e depois da promoção. Assim, é possível medir a quantidade exata de 

mercadorias vendidas a mais por causa da promoção. O resultado se encontra em porcentagem na 

linha seguinte. 

Por último, o número de unidades a mais é multiplicado pelo lucro obtido por cada 

produto vendido, obtendo, assim, o lucro em função da promoção. A necessidade de criar estes 

dois últimos itens foi sentida após a execução do check-list. Essas informações facilitam a análise 

final dos resultados. 

 

 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

      

Período 
Promoção 

      

    Resultado   
    %   
    Lucro por 

Unidade 
  

    Lucro 
Final 
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Com a aplicação do instrumento, foi possível perceber a importância do faturamento e do 

lucro separado de cada produto antes e após as ofertas. Assim, ficou mais fácil a percepção dos 

valores obtidos e facilitou o questionamento para investigar se a campanha promocional atingiu 

os resultados previstos. 

A primeira tabela traz números sobre o faturamento: na primeira linha são relacionados 

valores referentes a venda normal do produto e, logo abaixo, os valores quando está em 

promoção. Inicia-se com o preço, seguido pelas vendas e fechando com o faturamento final 

obtido que é a multiplicação do preço pelo número de unidades. 

 

Período Preço Venda (unid) Faturamento (R$) 
Anterior    
Promoção    

 

A tabela sobre lucro é semelhante à anterior: na primeira linha estão relacionados dados 

referentes a venda normal do produto e, depois, em promoção. As colunas seguem com o lucro, a 

venda e com o lucro final obtido nos dois períodos, também resultado da multiplicação do lucro 

pelo número de unidades vendidas. 

 

Período Lucro Venda (unid) Lucro Total  (R$) 
Anterior    
Promoção    
 

 
4.2 ELABORAÇÃO DA FICHA SOBRE MÍDIA 

 
Para tornar a pesquisa mais completa, foi elaborada uma ficha a fim de realizar uma 

avaliação qualitativa da mídia selecionada, no caso a televisão. Nessa etapa, foi necessário conter 

uma descrição da mídia, de sua compra, sua qualidade em relação à concorrência e sobreposição 

de impacto. 

A primeira pergunta a ser feita é sempre a mesma: “Como foi escolhida a mídia?”. Os 

motivos que levaram à escolha de um veículo e da programação são importantes para esclarecer 

os fatores considerados para a seleção da mídia e suas razões na hora de avaliar os resultados de 

uma campanha publicitária. 
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A seguir, são apresentadas perguntas sobre a descrição da mídia escolhida pelo 

anunciante. Questões como nome do veículo, os programas, o formato e a freqüência tornam o 

check-list um instrumento preciso e completo. É importante salientar que essas informações 

devem ser preenchidas de acordo apenas com o período selecionado e não sobre o mês todo, para 

que a pesquisa obtenha dados referentes àquele fim de semana. 

 

Descrição da mídia: 
Veículo: 
Formato: 
Total de inserções por Programa: 
Total inserções: 

 

O próximo item a ser analisado refere-se ao valor da mídia. A disposição em tabela 

auxilia na visualização e na captura dos dados, para sua comparação mais tarde. Na primeira 

coluna é colocado o valor de tabela seguido de seu desconto total. Em seguida, na próxima 

coluna, é calculado o desconto unitário no valor de cada inserção no formato selecionado. 

Baseado na penúltima coluna, que corresponde ao período selecionado, é medido o valor do 

investimento total do período da promoção. 

 

Valor de tabela Desconto Total Desconto 
Unitário 

Período 
Selecionado 

Custo do 
Período 

     
 

A qualidade do comercial de tv veiculado é de grande relevância, porque é ele que vai 

chamar a atenção do público para as ofertas apresentadas. Primeiramente, é selecionado o critério 

que será utilizado nessa avaliação. Após, há a descrição dos principais aspectos identificados na 

produção: iluminação, locução, jingle e criatividade. 

 

Critérios: 
Iluminação: 
Locução: 
Jingle: 
Criatividade: 
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A mídia de apoio auxilia na realização da campanha, ajudando a reforçar a mensagem. No 

caso do Dois Irmãos, foram encontrados a ponta de gôndola, cartaz, painel, encarte e ilha de 

produtos. Todas essas mídias têm influência direta ou indireta na hora de decisão de compra por 

parte do consumidor, logo, elas são variáveis que devem ser levadas em consideração na hora da 

análise. 

 

Ponta de gôndola: 
Cartaz: 
Painel: 
Encarte: 
Ilha: 

 

O lucro total da campanha é o próximo item abordado no check-list. Para isso, criou-se 

uma tabela onde estão os lucros obtidos com os produtos em promoção, extraídos das fichas 

anteriores, calculando-se assim o lucro total. 

 

Lucro P1 Lucro P2 Lucro P3 Lucro P4 Lucro P5 Lucro P6 Lucro 
Total 

       
 

A análise final é feita somando-se o lucro total da promoção, obtido na tabela acima, e o 

valor investido em televisão. Dessa forma é possível avaliar o resultado da campanha. 

 

Lucro Total Produtos Valor da Mídia Resultado Final 
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5 APLICAÇÃO 
 

A empresa escolhida para a aplicação do check-list foi o supermercado Dois Irmãos, uma 

marca conhecida e admirada na cidade que começou como um armazém no bairro Patronato em 

1980, ano de sua fundação. Durante a década de 1990, chamando-se supermercado Dois Irmãos, 

uma filial em Camobi foi inaugurada e a sede do Patronato reformada a fim de proporcionar 

maior conforto aos clientes. 

A partir do ano 2000, alguns acontecimentos marcaram o supermercado Dois Irmãos 

como: a conclusão das obras do Centro Comercial, um importante empreendimento da rede onde 

se encontram lojas, elevador, estacionamento coberto e seções de bazar e confecções; a reforma 

da filial em Camobi, garantindo maior conforto aos clientes; é criado o projeto Estância da 

Figueira, onde o supermercado passa a produzir hortigranjeiros e, por último, a inauguração da 

filial na Avenida Presidente Vargas. 

Durante o período de aplicação da pesquisa, visitou-se as quatro lojas para observar a 

disposição dos produtos e as sobreposições de impacto utilizadas pelo Dois Irmãos para atrair 

clientes. No supermercado do Patronato, sede da empresa, foram realizadas reuniões onde o 

gerente de marketing, Tarciso Silveira, explicou o funcionamento e os mecanismos adotados para 

o controle de mercadorias no estoque. Após adquirir as informações necessárias para a realização 

da pesquisa, partiu-se para a aplicação. 

 
5.1 APLICAÇÃO NOS PRODUTOS 

 
Os produtos selecionados foram ao ar na campanha do supermercado Dois Irmãos do dia 

catorze de setembro de 2006. Receberam números de 1 a 6 em ordem crescente de acordo com 

sua presença no comercial de televisão. 

A escolha dos concorrentes do supermercado para complementar a análise foi feita, de 

acordo com o gerente de marketing do Dois Irmãos. Rede Vivo, Rede Super, Big e Nacional 

foram os indicados para efetuar a pesquisa. 

A seguir, está a análise dos produtos. 

 

5.1.1 Produto 1 
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A pizza Batavo é o primeiro produto apresentado na ordem das ofertas. Seu preço teve 

uma queda ao entrar em promoção naquela semana de 7% em relação ao preço normal, com um 

desconto de R$ 0,30. 

 

Normal Em promoção Desconto % 
R$ 4,78 R$ 4,48 R$ 0,30 7 

 

Ao verificar a posição adotada pela concorrência frente aos produtos em promoção do 

supermercado, observou-se que os preços praticados entre eles são variados. Enquanto o 

Nacional apresentava o maior valor pelo produto, a Rede Vivo vendia com o mesmo preço do 

Dois Irmãos. 

 

Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 4,48 R$ 5,19 R$ 4,89 R$ 5,47 R$ 5,00 

 

Na tabela de comparação de preços entre o Dois Irmãos e os concorrentes, percebeu-se 

que a média dos outros era superior em 10,4% ao preço do supermercado analisado. 

 

Média dos concor. Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

R$ 5,00 R$ 4,48 R$ - 0,52 - 10,4 
 

Ao preencher a tabela que avalia os resultados da promoção, o campo “estoque” ficou 

vazio por que o gerente de marketing do Dois Irmãos não autorizou a divulgação dessa 

informação por motivos estratégicos. Apesar da falta desse dado, foi fornecida a variação do 

estoque no período solicitado e a análise pode ser feita sem maiores problemas. 

Segundo informações recebidas, a maior venda do produto ocorreu durante o período da 

promoção, representando um aumento de 36%. Uma observação importante que pode explicar 

esse fato é que o produto não estava em promoção anteriormente, portanto tinha pouca 

visibilidade dentro do supermercado. 

O check-list mostra um lucro final baixo, em vista a quantidade de itens vendidos naquele 

período. Uma causa desse resultado é o lucro obtido por unidade que é pequeno.  
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 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  107 Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  146 Sim 

    Resultado 39  
    % + 36  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,30  

    Lucro 
Final 

R$ 11,70  

 

Comparando os valores de faturamento em data normal e data de promoção, nota-se que o 

maior ganho é, justamente, quando o produto está mais barato e em promoção. Com mais 

unidades vendidas durante a campanha promocional, o valor arrecadado pelo supermercado é 

maior que o período anteriormente analisado. 

 

Período Preço Venda (unid) Faturamento (R$) 
Anterior R$ 4,78 107 R$ 511,46 
Promoção R$ 4,48 146 R$ 654,00 

 

Diferente da análise anterior, o lucro maior não se deu quando o produto estava em 

promoção e sim no período normal. As unidades vendidas a mais não conseguiram cobrir o valor 

arrecadado na semana anterior e fizeram o lucro diminuir. 

 

Período Lucro Venda (unid) Lucro Total (R$) 
Anterior R$ 0,60 107 R$ 64,20 
Promoção R$ 0,30 146 R$ 43,80 
 

5.1.2 Produto 2 

 

A maionese Hellmann’s foi o segundo produto a ser anunciado no comercial do Dois 

Irmãos. Seu preço diminuiu apenas 2% no período da promoção com um desconto de quatro 

centavos. 
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Normal Em promoção Desconto % 
R$ 2,89 R$ 2,85 R$ 0,04 2 

 

Em relação à concorrência, a oferta também não foi atrativa, pois duas redes (Rede Vivo e 

Rede Super) estavam com o mesmo preço. Sua única vantagem foi estar mais barato que o Big e 

o Nacional, mas, mesmo assim, não era um resultado satisfatório pois a diferença era pequena. 

 

Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 2,85 2,85 2,98 2,98 R$ 2,92 

 

A média de valor dos concorrentes mostra que a diferença entre as redes de 

supermercados é realmente pequena. A guerra de preços se torna uma briga de centavos. 

 

Média dos concor. Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

R$ 2,92 R$ 2,85 R$ - 0,07 - 2,46 
 

Ao analisar o volume de vendas do produto, não se obteve resultados satisfatórios. No 

período da promoção vendeu 30% menos, sendo que na semana anterior, sua venda foi maior, 

mesmo sem inserção no comercial de tv. Assim, por causa do seu baixo lucro por unidade e 

pouca venda, o lucro final fechou negativo. 

 

 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  172 Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  122 Sim 

    Resultado -50  
    % -30  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,09  

    Lucro 
Final 

R$ -15,00  
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Sobre o faturamento do período, pode-se afirmar que foi arrecadado muito mais quando o 

produto não se encontrava na promoção. Assim, seu ganho ficou menor quando o comercial foi 

ao ar mostrando uma oferta que seus concorrentes também fizeram. 

 

Período Preço Venda (unid) Faturamento (R$) 
Anterior R$ 2,89 172 R$ 497,08 
Promoção R$ 2,85 122 R$ 347,70 

 

Como era de se esperar, o lucro durante o período de promoção também não foi 

satisfatório. Reduziu-se a mais da metade da semana anterior por causa do baixo lucro e da baixa 

venda. 

 

Período Lucro Venda (unid) Lucro Total (R$) 
Anterior R$ 0,13 172 R$ 22,36 
Promoção R$ 0,09 122 R$ 10,98 
 

5.1.3 Produto 3 

 

O terceiro produto a aparecer no comercial do supermercado Dois Irmãos foi o 

refrigerante Fruki. Seu preço teve queda de 6% em relação a semana anterior, com desconto de 

dez centavos. 

 

Normal Em promoção Desconto % 
R$ 1,69 R$ 1,59 R$ 0,10 6 

 

Ao verificar a estratégia da concorrência, percebe-se que há uma clara guerra de preços. A 

análise mostra que apenas o Big cobra mais caro, a Rede Super que não trabalha com a marca e a 

Rede Vivo e o Nacional têm preço semelhante ao Dois Irmãos.  

 

Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 1,59 --- R$ 1,79 R$ 1,59 R$ 1,66 
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A comparação entre a média dos concorrentes e o preço do Dois Irmãos indica que a 

diferença entre eles é pouca. Dessa forma, conclui-se que o produto está em promoção em relação 

ao supermercado, mas não em relação à concorrência. 

 

Média dos concor. Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

R$ 1,66 R$ 1,59 R$ - 0,07 - 4,40 
 

Os resultados da promoção mostram um resultado positivo, porém não expressivo. O 

produto vendeu 28% mais no período da promoção em relação à semana anterior, onde não se 

encontrava no comercial de tv. 

 

 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  140 Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  180 Sim 

    Resultado 40  
    % + 28  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,43  

    Lucro 
Final 

R$ 17,20  

 

O faturamento do produto obteve um resultado melhor que os já analisados. Sua 

arrecadação foi maior no período promocional, em relação à semana anterior, na qual não se 

encontrava com desconto. 

 

Período Preço Venda (unid) Faturamento (R$) 
Anterior R$ 1,69 140 R$ 236,60 
Promoção R$ 1,59 180 R$ 286,20 

  

O aumento na margem de lucro já era esperado após a análise das conclusões anteriores, 

porém seu valor está baixo. Ao comparar com o valor anterior, houve uma pequena alta em seu 

crescimento mas não chegou-se a um lucro de valores altos (baseado na análise anterior).  
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Período Lucro Venda (unid) Lucro Total (R$) 
Anterior R$ 0,53 140 R$ 74,20 
Promoção R$ 0,43 180 R$ 77,40 

 

 

5.1.4 Produto 4 

 

O salsichão misto Due Fratelli foi o quarto produto a aparecer no comercial promocional 

do supermercado Dois Irmãos. Durante o período selecionado, seu preço permaneceu inalterado 

não proporcionando nenhum desconto ao cliente. 

 

Normal Em promoção Desconto % 
R$ 3,68 R$ 3,68 R$ 0,00 0 

 

A marca Due Fratelli é exclusiva dos Dois Irmãos, por isso ao verificar o preço da 

concorrência pesquisou-se pelo mesmo produto com marcas próprias dos supermercados. O Big e 

o Nacional não trabalham com esse produto, enquanto que nas outras duas redes o preço é menor. 

 

Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 3,29 R$ 3,49 R$ --- R$ --- R$ 3,39 

 

A comparação da média dos concorrentes com o preço do Dois Irmãos mostra que o 

produto está em desvantagem, pois apresenta o valor mais alto. 

 

Média dos concor. Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

R$ 3,39 R$ 3,68 R$ + 0,29 + 8,55 
 

A análise dos resultados da promoção indica que, no período em que o produto foi ao ar 

através do comercial de tv, foi realizada sua maior venda. Essa maior exposição do produto 

ajudou para que sua receita aumentasse, gerando o maior lucro até aqui já analisado. 
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 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  469 Kg Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  552 Kg Sim 

    Resultado 83 Kg  
    % + 17  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 1,12  

    Lucro 
Final 

R$ 92,96  

 

Como era de se esperar, sua arrecadação foi maior na semana em que o produto apareceu 

no comercial de tv. Apesar do preço permanecer inalterado de uma semana para outra, seu 

faturamento aumentou com a exposição que a mídia oferece. 

 

Período Preço Venda (Kg) Faturamento (R$) 
Anterior R$ 3,68 469 R$ 1.725,92 
Promoção R$ 3,68 552 R$ 2.031,36 

 

Conseqüentemente, o lucro obtido com a venda do salsichão aumentou graças a sua maior 

exposição na mídia. Assim, mesmo mantendo o lucro da semana anterior, sua venda foi maior 

gerando maior lucro. 

 

Período Lucro Venda (Kg) Lucro Total (R$) 
Anterior R$ 1,12 469 R$ 525,28 
Promoção R$ 1,12 552 R$ 618,24 

 

5.1.5 Produto 5 

 

O pernil suíno congelado foi quinto a aparecer no comercial promocional do Dois Irmãos. 

O produto ganhou um desconto de 21% em relação ao seu preço normal, deixando-o mais 

atrativo. 

Normal Em promoção Desconto % 
R$ 4,98 R$ 3,98 R$ 1,00 21 
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Em relação à concorrência, apenas a Rede Vivo mantinha um preço semelhante ao do 

Dois Irmãos. A Rede Super e o Nacional apresentavam um preço elevado pelo mesmo produto, 

enquanto o Big não o oferecia. Por isso, a média dos concorrentes ficou com um índice alto. 

 

Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 3,98 R$ 5,98 R$ ---- R$ 8,85 R$ 6,27 

 

A média elevada dos concorrentes faz que o preço do Dois Irmãos seja 36,52% menor. 

Logo, o supermercado obtém uma grande vantagem sobre a concorrência. 

 

Média dos concor. Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

R$ 6,27 R$ 3,98 R$ - 2,29 - 36,52 
 

Segundo o gerente de marketing do Dois Irmãos, o pernil suíno congelado só começou a 

ser vendido na segunda semana da pesquisa, então não houve variação de estoque no primeiro 

período selecionado. Por isso, a análise será baseada somente nas vendas efetuadas entre quinze 

de setembro e dezessete de setembro. 

Apesar deste detalhe, a venda do produto foi bem sucedida, mostrando lucro em sua 

primeira semana. Sua exposição na mídia ajudou para que sua visibilidade aumentasse e 

conseqüentemente sua venda também. 

 

 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  --- Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  324,24 Kg Sim 

    Resultado 324,24 Kg  
    % 0  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,43  

    Lucro 
Final 

R$ 139,42  
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O faturamento da venda do produto teve que ser avaliado somente com os dados 

referentes à segunda semana avaliada. Porém, ficou com um resultado satisfatório se levar em 

conta que anteriormente o produto não era vendido no Dois Irmãos. 

 

Período Preço Venda (Kg) Faturamento (R$) 
Anterior R$ -- -- R$ -- 
Promoção R$ 3,98 324,24 R$ 1.290,47 

 

Sobre o lucro, pode-se dizer que foi expressivo tendo pelas mesmas razões da tabela 

acima. Por isso, se comparado aos resultados dos produtos anteriores, é um bom valor. 

 

Período Lucro Venda (Kg) Lucro Total (R$) 
Anterior R$ -- -- R$ -- 
Promoção R$ 0,43 324,24 R$ 139,42 
 

5.1.6 Produto 6 

 

O último produto a aparecer no comercial do Dois Irmãos foi a costela minga resfriada. 

Seu preço permaneceu inalterado de uma semana para outra, não existindo nenhum desconto 

nessa oferta. 

 

Normal Em promoção Desconto % 
R$ 4,38 R$ 4,38 R$ 0,00 0 

 

Ao comparar o preço do Dois Irmãos com a concorrência, nota-se uma situação 

interessante. Enquanto a Rede Super está com o mesmo preço, a Rede Vivo apresenta um menor 

e o Big e o Nacional um valor maior.  

 

Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 4,27 R$ 4,38 R$ 4,95 R$ 4,99 R$ 4,65 

 

Mesmo com um dos concorrentes oferecendo um valor bem abaixo da oferta analisada, o 

cálculo da média de preço ficou alto. A diferença entre eles foi de 5,81%. 
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Média dos concor. Preço promoção 
Dois Irmãos 

Diferença % 

R$ 4,65 R$ 4,38 R$ - 0,27 - 5,81 
 

Os resultados da promoção indicam que a maior venda de costela minga resfriada 

aconteceu no período de oito de setembro a dez de setembro. O produto se encontrava no 

comercial promocional daquela semana, assim como na semana seguinte na qual vendeu menos. 

Logo, seu lucro final ficou negativo, pois sua venda foi 1% menor. 

 

 Data 
Inicial 

Estoque Data Final Estoque Variação 
Estoque 

Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  1871 Kg Sim 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  1858 Kg Sim 

    Resultado -13 Kg  
    % - 1  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,83  

    Lucro 
Final 

R$ -10,79  

 

O faturamento menor no segundo período analisado foi provocado pela queda nas vendas 

naquela semana. O fato do produto estar no comercial de tv dois finais de semana seguidos não 

influenciou o cliente a aumentar a compra. 

 

Período Preço Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ 4,38 1871 R$ 8.194,98 
Promoção R$ 4,38 1858 R$ 8.138,04 

 

Como era de se esperar, o lucro também ficou abaixo da semana anterior. A diferença foi 

pouca, porém vale para pensar se realmente é necessário veicular o mesmo produto, seguidas 

vezes no vt comercial com a mesma oferta. 

 

Período Lucro Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ 0,83 1871 R$ 1.552,93 
Promoção R$ 0,83 1858 R$ 1.542,14 
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5.2 APLICAÇÃO NA FICHA SOBRE MÍDIA 
 
A avaliação qualitativa da mídia tem como objetivo constatar o que está sendo feito na 

parte de veiculação de comercial de tv. Através desse instrumento pode-se verificar os pontos 

fortes e fracos da campanha, auxiliando na percepção de ruídos. 

Perguntou-se ao gerente de marketing qual foi seu critério de escolha para selecionar o 

veículo e a programação para veicular sua campanha de ofertas. Segundo o gerente, a RBS TV 

fornece pesquisas sobre audiência, a partir das quais são escolhidos os horários com maior 

audiência. 

As informações sobre veículo, formato, programas e número de inserções foram copiadas 

da planilha de mídia do supermercado. A mesma não pôde ser anexada ao trabalho, pois o 

responsável considerou como informação sigilosa, mas autorizou a cópia das informações 

necessárias. 

 

Veículo: RBS TV 
Formato: 30” 
Total de inserções por Programa: 3 x Páginas da Vida 

1 x  Jornal do Almoço 
Total inserções: 4 

 

No espaço referente ao valor da mídia, chegou-se aos números de tabela, de desconto e do 

custo do período selecionado. Assim, é calculado o investimento em televisão para ser 

comparado ao lucro dos produtos em oferta. 

 

Valor de tabela Desconto Total Desconto 
Unitário 

Período 
Selecionado 

Custo do 
Período 

R$ 3.689,00 20% 20% 14 a 15/09 R$ 2.951,20 
 

Sobre a qualidade do vt apresentado, o critério escolhido foi os comerciais de ofertas da 

concorrência que anunciam nos mesmos programas que o Dois Irmãos. A iluminação, a locução, 

o jingle e a criatividade foram avaliados como uma peça, sem mostrar algo de interessante, 

apenas uma campanha comum de ofertas, sem nenhum diferencial que chamasse a atenção. 
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Critérios: concorrência que anuncia no mesmo programa com vt de ofertas. 
Iluminação: os produtos são mostrados de forma clara, com uma boa iluminação. 
Locução: não profissional 
Jingle: música suave que fixa após ouvi-la. 
Criatividade: seu diferencial aos concorrentes é o destaque a Santa Maria através de pontos 
turísticos e suas lojas na cidade. Essas imagens complementam o slogan “O super de Santa 
Maria”. 

 

As sobreposições de impacto detectadas mostram que não há uniformidade nas quatro 

lojas da rede. Os produtos foram expostos de forma aleatória, em cada filial, não obedecendo a 

nenhum tipo de padronização. Apesar de estarem em pontos distantes na cidade, as lojas são 

diferentes umas das outras: por exemplo a seção de bazar, onde se encontram produtos de 

plástico, no Centro Comercial de Camobi, não há nas outras filiais. 

Sobre os produtos em ofertas, observou-se que: a) a pizza estava anunciada no painel de 

ofertas na entrada de duas lojas(Centro Comercial e filial de Camobi), e no encarte com preço 

maior; b) a maionese em ponta de gôndola, apenas em uma prateleira, em uma ilha, nos painéis 

de ofertas nas entradas de duas lojas (Centro Comercial e filial de Camobi) e no encarte com 

preço maior; c) o refrigerante, estava apenas nos painéis, em Camobi, e em um cartaz pendurado 

no teto da filial da Avenida Presidente Vargas. Já o salsichão, o pernil suíno e a costela minga 

ganharam cartazes no açougue e nos painéis em Camobi. 

O lucro dos produtos analisados, anteriormente, está descrito na tabela abaixo, na ordem 

que apareceram no comercial de tv. A somatória desses valores é subtraída com a da mídia, 

obtendo, assim, o resultado final. Nesse caso, negativo, pois o lucro dos produtos não conseguiu 

cobrir o valor pago pelos comerciais. 

 

Lucro P1 Lucro P2 Lucro P3 Lucro P4 Lucro P5 Lucro P6 Lucro 
Total 

R$ 11,70 R$ -15,00 R$ 17,20 R$ 92,96 R$ 139,42 R$ -10,79 R$ 235,49 
 

Lucro Total Produtos Valor da Mídia Resultado Final 
R$ 235,49 R$ 2.951,20 R$ -2.715,71 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Após a análise dos seis produtos que estavam presentes no comercial de tv do 

supermercado Dois Irmãos, no período de catorze de setembro a dezesseis de setembro, pode-se 

concluir que houve falhas em certos aspectos e acertos em outros. 

Vale salientar que a pesquisa foi feita na metade de mês de setembro, entre duas semanas 

que continham feriados. Assim, a venda dos produtos pode ter sido prejudicada de alguma forma 

pelas datas comemorativas ou pelo período de maior compra ser no início de cada mês. 

Em conversa com o gerente de marketing do Dois Irmãos, Tarciso Silveira, descobriu-se 

que a responsabilidade pela escolha dos produtos que entrarão em promoção é do setor de 

compras, do setor de marketing e dos donos do supermercado. Essa decisão é baseada na 

quantidade de estoque de cada produto e na sua negociação na hora da compra. Logo, não há um 

estudo detalhado dos produtos, a fim de entender o grau de necessidade em relação ao cliente que 

vai ao supermercado. 

A criação das peças é feita pela house agency que existe no supermercado, formada pelo 

gerente de marketing e pelo formando em publicidade e propaganda contratado, ficando a cargo 

do segundo, o recorte dos produtos que entrarão no encarte e no comercial de tv. Os diretores do 

supermercado também contribuem na criação de idéias e de layout, modificando o que acharem 

necessário. Portanto, não há influência de uma estrutura profissional de propaganda dentro da 

empresa. 

Sobre a pizza Batavo, nota-se que apesar do pequeno lucro obtido, sua venda foi 36% 

maior. Talvez fosse interessante reforçar a mídia de apoio dentro do supermercado, para que o 

produto tenha maior visibilidade aos clientes. 

O lucro e o faturamento gerados pela pizza Batavo mostram que essa promoção não 

atingiu as expectativas projetadas. Os números diminuíram, mesmo com o aumento da venda do 

produto, não conseguindo nem chegar aos valores do período anterior, quando o produto não se 

encontrava em promoção. 

A decisão de inserir o produto no comercial de ofertas, provavelmente, não foi planejada 

adequadamente, resultando em valores abaixo do esperado. Seria pertinente estudar seu grau de 

importância para o cliente, antes de tomar qualquer decisão. 

O caso da maionese Hellmann’s foi bastante interessante. O produto diminuiu apenas 2% 

do seu preço para entrar na promoção e vendeu menos que no período anterior. Isso se deve, 
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provavelmente, ao preço praticado na concorrência que, em duas redes, estavam com o mesmo 

valor do supermercado Dois Irmãos. 

Devido à baixa margem de lucro sobre o produto e a queda nas vendas, o resultado final 

acabou negativo. Mesmo com sua inserção no comercial de tv, a comercialização não foi 

satisfatória, trazendo prejuízos à empresa. A melhor decisão a tomar é não colocá-lo em um 

comercial de ofertas com um desconto tão baixo, deixando o espaço livre para um produto mais 

rentável. 

O refrigerante Fruki ganhou um desconto de 6% e o máximo que conseguiu foi ficar com 

o preço igual ao dos concorrentes. Apenas uma rede estava com valor mais alto, mostrando que a 

oferta não era tão vantajosa como se esperava. 

Mesmo ganhando maior destaque por estar no comercial de tv, o seu lucro não foi 

satisfatório, pois foi baixo. A principal causa relativa ao preço praticado pela concorrência, que 

foi semelhante à oferta do Dois Irmãos. Uma visibilidade maior para o produto dentro do 

estabelecimento, seria a solução nesse caso, para que os clientes efetuassem uma possível 

compra, motivados pelo apelo do próprio supermercado. 

O quarto produto, salsichão misto Due Fratelli, foi um caso importante, pois mesmo com 

o preço maior em relação à concorrência, o produto vendeu 17% a mais. Isso se deve, 

principalmente, à exclusividade da marca, vendida no Dois Irmãos. Mesmo permanecendo com o 

preço inalterado de um período para outro, o produto ganhou visibilidade no comercial de tv e 

acabou vendendo mais. Seu lucro e sua arrecadação foram maiores, gerando um resultado 

expressivo. Apesar do preço ser o mesmo, sua visibilidade na televisão e sua exclusividade no 

Dois Irmãos garantiram maiores vendas e mais faturamento. 

O pernil suíno congelado foi um caso à parte na pesquisa, pois o produto não era ofertado 

anteriormente, sendo avaliado somente a partir do segundo período. Assim, sua variação de 

estoque não pode ser analisada.  

Apenas um concorrente tinha o mesmo valor do Dois Irmãos, mas, de certa forma, esse 

fato foi uma vantagem, pois os preços praticados nas outras redes eram muito superiores, 

elevando a média. O lucro obtido na venda do produto foi satisfatório, principalmente, por conta 

de sua visibilidade maior logo no período em que começou a ser vendido no supermercado, 

aparecendo no comercial de ofertas. 
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O último produto a ser analisado foi a costela minga resfriada que não sofreu alteração de 

preço e estava em promoção nos dois períodos analisados. Esse caso foi interessante, pois um dos 

concorrentes apresentou um preço menor e as vendas diminuíram na segunda semana, causando 

lucro menor que o anterior.  

Vale lembrar que este produto está permanentemente em promoção, aparecendo no 

comercial de tv todo o fim de semana e sempre com o mesmo preço. Essa estratégia parece não 

ser eficiente, pois faz com que a promoção deixe de ser novidade para o consumidor e se torne 

um fato esperado.  

O critério de escolha dos programas para a veiculação do comercial de tv é vago, pois 

veicular em programas de maior audiência não significa, necessariamente, atingir o público-alvo. 

Não há investimento em estudo, nem aquisição de pesquisa que auxilie o supermercado Dois 

Irmãos na compra da mídia de forma adequada. Aliás, a compra é feita pelo gerente de marketing 

e pelo dono da empresa, não havendo nenhuma participação do publicitário que ali trabalha na 

hora da decisão. 

Na planilha de mídia isso fica confirmado pois só há compra de espaço publicitário em 

horários de pico de audiência. A ousadia não faz parte das campanhas promocionais do Dois 

Irmãos, não explorando outros horários, nos quais o público-alvo, também possa estar olhando tv, 

como nos programas de culinária, por exemplo. 

As peças apresentadas, principalmente o comercial de tv, não exploram a criatividade, 

sendo pouco diferenciadas em relação à concorrência. Única ressalva, para a parte que explora os 

principais pontos turísticos de Santa Maria, reafirmando que o supermercado nasceu e cresceu na 

região. Porém, existem diversos recursos visuais a serem explorados em um comercial de 

televisão e que poderiam ser melhor aproveitados pelo Dois Irmãos.  

Sobre as sobreposições de impacto, pode-se dizer que não são uniformes, não obedecendo 

a nenhum tipo de padronização. As quatro lojas mostraram os produtos em oferta de forma 

diferenciada, não existindo relação entre elas. A maionese, por exemplo, só ocupou a ponta da 

gôndola em uma loja, sendo que nas outras não ganhou destaque, enquanto estava na prateleira. 

O refrigerante ganhou um cartaz suspenso no teto na filial da avenida Presidente Vargas e ilha no 

Centro Comercial de Camobi, não havendo grandes apelos nas outras lojas. 

A somatória dos lucros dos produtos apresentou um valor bastante baixo e sua 

comparação com o resultado da compra da mídia mostrou que a diferença foi enorme. O valor 
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negativo mostra que a promoção realizada pelo Dois Irmãos não conseguiu pagar o investimento 

feito. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A experiência adquirida com a aplicação do instrumento de verificação de retorno de 

investimento publicitário em televisão, no supermercado Dois Irmãos proporcionou reflexão 

sobre vários aspectos, relativos à adequação do investimento em publicidade e também sobre o 

seu aproveitamento. 

A escolha dos produtos que entrarão em promoção na televisão deve ser bem planejada, 

sendo importante criar uma base que facilite as opções pela melhor mercadoria e seu grau de 

importância para o consumidor. Através do check-list proposto é possível obter mais informações 

para que a seleção de produtos seja mais elaborada. 

Aplicar descontos muito baixos nos produtos que entrarão em oferta deve prejudicar o 

impacto nas vendas e, conseqüentemente, não atrai o cliente. É preciso estimulá-lo com preços 

realmente diferenciados e conhecer o preço e as estratégias da concorrência. 

A venda de produtos exclusivos, nesta aplicação demonstrou ser uma grande vantagem e 

deve ser explorada. Porém, fazer promoção do mesmo produto com muita freqüência, diminui o 

impacto esperado através da ação e, o mesmo, passa a ser desapercebido pelo cliente. 

Na compra da mídia escolhida para a campanha, devem ser analisadas possibilidades 

diferentes que tornem o plano mais ousado e eficiente. Assim como as peças apresentadas 

precisam ser criativas, para atrair a atenção do público para as ofertas. 

O uso das sobreposições de impacto pode ser uma ótima forma de chamar o cliente e 

alertá-lo sobre a promoção que está ocorrendo. Assim, com sua utilização o resultado das vendas 

tende a ser melhor aumentando o lucro e ajudando a pagar a mídia. 

É importante enfatizar que realizar campanhas de promoção é muito positivo, pois através 

delas a marca fica sempre em evidência e não se perde espaço para a concorrência. Também 

estimula a compra, pois muitos clientes vão atrás das ofertas e acabam levando junto outros 

produtos. 

Enfim, sabe-se que esta é apenas uma parte e há outros setores importantes que formam 

toda a estrutura da empresa. Para que se tenha sucesso, é necessário que elas estejam em sintonia 

e trabalhem com planejamento e seriedade. 
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Esse fato mostra que para realizar campanhas de ofertas é necessário ter conhecimento 

administrativo e, principalmente, publicitário. Dessa forma, é possível criar uma estratégia de 

vendas que seja criativa e que dê reais vantagens ao cliente. 

Através da realização dessa pesquisa, esperava-se avaliar o uso da mídia nas campanhas 

promocionais de supermercados. Porém, ao analisar os resultados, chegou-se a uma avaliação 

administrativa sobre a escolha correta de produtos em ofertas nos comercias de tv. Apenas com 

os números conseguidos foi possível perceber caminhos úteis para solucionar o problema. 

Portanto, a pesquisa aqui apresentada foi muito importante para que o instrumento 

elaborado fosse testado e, caso fosse, modificado, como foi, aumentando sua eficácia. Este 

trabalho permitiu fazer com que as pessoas entendam a importância da escolha dos produtos a 

entrar em oferta e de um bom plano de mídia para sua empresa. 
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APÊNDICE A – Ficha para coleta de informações sobre os produtos em oferta. 
PRODUTO 1 
Nome: 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
    
 
Preço em relação à concorrência: 
Conc. A Conc. B Conc. C Conc. D Média Conc. 
     
 
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

    
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

    
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

      

Período 
Promoção 

      

    Resultado   
    %   
    Lucro por 

Unidade 
  

    Lucro 
Final 

  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior    
Promoção    
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior    
Promoção    
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APÊNDICE B – Ficha para coleta de informações sobre a mídia utilizada. 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA MÍDIA 
Como foi escolhida a mídia: 
 
Descrição da mídia: 
Veículo: 
Formato: 
Total de inserções por Programa: 
Total inserções: 
 
Valor da mídia: 
Valor de tabela Desconto Total Desconto 

Unitário 
Período 
Selecionado 

Custo do 
Período 

     
 
 
Qualidade do vt/ produção: 
Critérios: 
Iluminação: 
Locução: 
Jingle: 
Criatividade: 
 
SOBREPOSIÇÃO DE IMPACTO : 
Ponta de gôndola: 
Cartaz: 
Painel: 
Encarte: 
Ilha: 
 
LUCRO 
Lucro P1 Lucro P2 Lucro P3 Lucro P4 Lucro P5 Lucro P6 Lucro 

Total 
       
 
 
Lucro Total Produtos Valor da Mídia Resultado Final 
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APÊNDICE C – Ficha sobre produto 1. 
PRODUTO 1 
Nome: Pizza Batavo 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
R$ 4,78 R$ 4,48 R$ 0,30 7 
 
Preço em relação à concorrência: 
Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 4,48 R$ 5,19 R$ 4,89 R$ 5,47 R$ 5,00 
 
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

R$ 5,00 R$ 4,48 R$ - 0,52 - 10,4 
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

R$ 4,18 R$ 4,48 R$ 0,30 6 
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  107 Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  146  

    Resultado 39  
    % + 36  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,30  

    Lucro 
Final 

R$ 11,70  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior R$ 4,78 107 R$ 1.073,00 
Promoção R$ 4,48 146 R$ 654,00 
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior R$ 0,60 107 R$ 64,20 
Promoção R$ 0,30 146 R$ 43,80 
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APÊNDICE D – Ficha sobre produto 2. 
PRODUTO 2 
Nome: Maionese Hellmann’s (tradicional e light) 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
R$ 2,89 R$ 2,85 R$ 0,04 2 
 
Preço em relação à concorrência: 
Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 2,85 2,85 2,98 2,98 R$ 2,92 
 
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

R$ 2,92 R$ 2,85 R$ - 0,07 - 2,46 
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

R$ 2,76 R$ 2,85 R$ 0,09 3 
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  172 Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  122  

    Resultado -50  
    % -30  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,09  

    Lucro 
Final 

R$ -15,00  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior R$ 2,89 172 R$ 497,08 
Promoção R$ 2,85 122 R$ 347,70 
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior R$ 0,13 172 R$ 22,36 
Promoção R$ 0,09 122 R$ 10,98 
 



 47 

APÊNDICE E – Ficha sobre produto 3. 
PRODUTO 3 
Nome: Refrigerante Fruki 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
R$ 1,69 R$ 1,59 R$ 0,10 6 
 
Preço em relação à concorrência: 
Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 1,59 --- R$ 1,79 R$ 1,59 R$ 1,66 
 
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

R$ 1,66 R$ 1,59 R$ - 0,07 - 4,40 
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

R$ 1,16 R$ 1,59 R$ 0,43 6 
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  140 Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  180  

    Resultado 40  
    % + 28  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,43  

    Lucro 
Final 

R$ 17,20  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (unid) Valor em R$ 
Anterior R$ 1,69 140 R$ 236,60 
Promoção R$ 1,59 180 R$ 286,20 
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (unid) Valor em R$ 
Anteriorl R$ 0,53 140 R$ 74,20 
Promoção R$ 0,43 180 R$ 77,40 
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APÊNDICE F – Ficha sobre produto 4 
PRODUTO 4 
Nome: Salsichão Misto Due Fratelli 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
R$ 3,68 R$ 3,68 R$ 0,00 0 
 
Preço em relação à concorrência: 
Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 3,29 R$ 3,49 R$ --- R$ --- R$ 3,39 
 
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

R$ 3,39 R$ 3,68 R$ + 0,29 + 8,55 
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

R$ 2,56 R$ 3,68 R$ 1,12 43 
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  469 Kg Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  552 Kg  

    Resultado 83 Kg  
    % + 17  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 1,12  

    Lucro 
Final 

R$ 92,96  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ 3,68 469 R$ 1.725,92 
Promoção R$ 3,68 552 R$ 2.031,36 
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ 1,12 469 R$ 525,28 
Promoção R$ 1,12 552 R$ 618,24 
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APÊNDICE G – Ficha sobre produto 5. 
PRODUTO 5 
Nome: Pernil Suíno Congelado 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
R$ 4,98 R$ 3,98 R$ 1,00 21 
 
Preço em relação à concorrência: 
Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 3,98 R$ 5,98 R$ ---- R$ 8,85 R$ 6,27 
 
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

R$ 6,27 R$ 3,98 R$ - 2,29 - 36,52 
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

R$ 3,55 R$ 3,98 R$ 0,43  
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  --- Não 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  324,24 Kg  

    Resultado 324,24 Kg  
    % 0  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,43  

    Lucro 
Final 

R$ 139,42  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ -- -- R$ -- 
Promoção R$ 3,98 324,24 R$ 1.290,47 
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ -- -- R$ -- 
Promoção R$ 0,43 324,24 R$ 139,42 
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APÊNDICE H – Ficha sobre produto 6. 
PRODUTO 6 
Nome: Costela Minga Resfriada 
 
PREÇO 
Normal Em promoção Desconto % 
R$ 4,38 R$ 4,38 R$ 0,00 0 
 
Preço em relação à concorrência: 
Rede Vivo Rede Super Big Nacional Média Conc. 
R$ 4,27 R$ 4,38 R$ 4,95 R$ 4,99 R$ 4,65 
  
Média dos concor. Preço promoção 

Dois Irmãos 
Diferença % 

R$ 4,65 R$ 4,38 R$ - 0,27 - 5,81 
 
LUCRO 
Por produto: 
Valor Pago Valor vendido 

(promoção) 
Margem de Lucro % 

R$ 3,55 R$ 4,38 R$ 0,83 23 
 
RESULTADOS DA PROMOÇÃO 
 
 Data 

Inicial 
Estoque Data Final Estoque Variação 

Estoque 
Em 
Promoção? 

Período 
Anterior 

08.09  10.09  1871 Kg Sim 

Período 
Promoção 

15.09  17.09  1858 Kg  

    Resultado -13 Kg  
    % - 1  
    Lucro por 

Unidade 
R$ 0,83  

    Lucro 
Final 

R$ -10,79  

 
Faturamento: 
Período Preço Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ 4,38 1871 R$ 8.194,98 
Promoção R$ 4,38 1858 R$ 8.138,04 
 
Lucro: 
Período Lucro Venda (Kg) Valor em R$ 
Anterior R$ 0,83 1871 R$ 1.552,93 
Promoção R$ 0,83 1858 R$ 1.542,14 
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APÊNDICE I – Ficha sobre a avaliação da mídia. 
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA MÍDIA 
Como foi escolhida a mídia: através de pesquisa feita pela RBS TV sobre audiência. 
 
Descrição da mídia: 
Veículo: RBS TV 
Formato: 30” 
Total de inserções por Programa: 3 x Páginas da Vida 

1 x  Jornal do Almoço 
Total inserções: 4 
 
Valor da mídia: 
Valor de tabela Desconto Total Desconto 

Unitário 
Período 
Selecionado 

Custo do 
Período 

R$ 3.689,00 20% 20% 14 a 15/09 R$ 2.951,20 
 
 
Qualidade do vt/ produção: 
Critérios: concorrência que anuncia no mesmo programa com vt de ofertas. 
Iluminação: os produtos são mostrados de forma clara, com uma boa iluminação. 
Locução: não profissional 
Jingle: música suave que fixa após ouvi-la. 
Criatividade: seu diferencial aos concorrentes é o destaque a Santa Maria através de pontos 
turísticos e suas lojas na cidade. Essas imagens complementam o slogan “O super de Santa 
Maria”. 
 
SOBREPOSIÇÃO DE IMPACTO : 
Ponta de gôndola: maionese, apenas na filial de Camobi 
Cartaz: apenas a costela, o pernil e o salsichão se encontravam em maior destaque. Na loja da 
avenida Presidente Vargas havia também destaque para o refrigerante. 
Painel: nas filiais de Camobi – todos os produtos. Nas outras lojas não havia painel. 
Encarte: Com preços diferenciados, apenas a maionese (R$ 2,89) e a pizza (R$ 4,85). 
Ilha: Maionese e refrigerante no Centro Comercial de Camobi 
 
LUCRO 
Lucro P1 Lucro P2 Lucro P3 Lucro P4 Lucro P5 Lucro P6 Lucro 

Total 
R$ 11,70 R$ -15,00 R$ 17,20 R$ 92,96 R$ 139,42 R$ -10,79 R$ 235,49 
 
 
Lucro Total Produtos Valor da Mídia Resultado Final 
R$ 235,49 R$ 2.951,20 R$ -2.715,71 
 
 


