
Porque a publicidade é uma área tão importante para o sucesso de uma empresa? 

Não é de hoje que a comunicação entre uma empresa e o seu público consumidor é o principal 

fator que faz com que as principais operações empresariais, as vendas, realmente aconteçam. 

Desde os tempos mais antigos, quando já se havia uma noção de comércio, mercado e 

consumo, é que, além de somente ofertar o seu produto ou serviço, já se era mais importante 

para um vendedor saber que meios poderiam ser utilizados para convencer possíveis clientes a 

comprar o seu produto.  

Atualmente a situação não é tão diferente. Para que uma empresa tenha importância com os 

seus consumidores, ela deve ter produtos que despertem a atenção dos possíveis clientes e 

que também se destaquem no mercado diante da concorrência. Para isso, é essencial que a 

empresa forneça investimentos em uma boa divulgação para que o seu produto se torne 

conhecido e reconhecido e igualmente seja bem comentado e preferido por seu público-alvo.  

É a área de publicidade das empresas que geralmente trabalha para mostrar o quão 

importante e atrativo determinado produto pode ser na vida de seus clientes. Essa área tem 

como bases principais a comunicação e a persuasão e como resultado principal as vendas. As 

vendas são consequências diretas das estratégias de comunicação e persuasão utilizadas para 

divulgar um produto, abarcando desde a delimitação do perfil consumidor até o 

posicionamento de marca. 

 

- Estratégias de comunicação e persuasão para gerar vendas 

A divulgação do produto é a primeira medida que permite estabelecer uma comunicação com 

o cliente, fazendo com que ele passe a conhecer o produto. Porém, essa comunicação deve ser 

sempre pautada em estratégias de persuasão que despertem uma necessidade de compra nos 

clientes, pois para vender não adianta apenas investir em publicidade para tornar o produto 

conhecido, tem que investir para fazer os consumidores desejarem comprar o produto.  



 

Essa divulgação pode ocorrer através de diversas maneiras como comerciais de TV, anúncios 

online em sites e redes sociais, flyers, banners, outdoors, anúncios em jornais e revistas e etc. 

A definição de qual tipo de divulgação deve-se utilizar depende muito do público-alvo e da 

rentabilidade do meio de divulgação.  

Um restaurante popular frequentado principalmente por pessoas de classe média baixa, por 

exemplo, vai ter um tipo de abordagem ao cliente muito diferente de um restaurante que 

atende pessoas de classe alta. Supõe-se que ambos os restaurantes tenham suas publicidades 

feitas somente de forma online pela internet. Mesmo com esse fato, o tipo de abordagem ao 

cliente de cada uma irá variar bastante. Para o restaurante que atenda pessoas de classe 

média baixa, possa ser mais interessante investir em uma divulgação nos meios de 

comunicação mais populares, como no Facebook, pois geralmente são nesses meios de 

comunicação que se é encontrado com mais facilidade o seu tipo de público. Já em relação ao 

restaurante cujo público seja de pessoas de classe alta, a promoção do estabelecimento talvez 

pudesse ser mais assertiva se fosse feita através de sites com domínios próprios, com 

catálogos digitais, por exemplo. 

- Público-alvo 

 

Porém, antes mesmo de acontecer o estabelecimento da comunicação com o cliente, é muito 

importante que haja a identificação precisa do público-alvo para um produto específico. Por 



exemplo, um consumidor que possui uma dieta vegetariana dificilmente irá consumir carne. 

Logo uma empresa que vende unicamente produtos derivados de carne dificilmente irá 

conseguir captar esse tipo de consumidor. Por isso que é extremamente importante que a 

empresa primeiramente conheça as necessidades de seus consumidores para conseguir traçar 

o seu perfil, para assim consequentemente delimitar quais ações serão tomadas para atrair e 

fidelizar esse tipo cliente. 

- Posicionamento de marca 

A publicidade também é responsável pelo posicionamento da marca de uma empresa perante 

o público. Ela quem define qual a imagem da marca que deverá ser passada, assim como a 

forma que essa imagem será transmitida, a mensagem da marca, o porquê dessa marca ser 

melhor que as outras, etc. Afinal, não adianta somente a marca ser comentada pelas pessoas, 

ela precisa ter comentários positivos dos clientes. Quando as pessoas estão falando bem da 

marca para outras pessoas, essas também fiquem interessadas em consumi-la.  Logo, novos 

clientes vão surgindo para esse mercado, as vendas vão aumentando e consequentemente os 

lucros também. 

Quanto mais efetivo for o posicionamento da marca, mais único é ela e melhor é a percepção 

do público em relação a ela. Às vezes, as próprias marcas acabam sendo mais conhecidas do 

que o próprio produto. Por exemplo, não é tão comum se ouvir que alguém quer comprar 

refrigerante de cola, é mais usual alguém ir comprar uma Coca-Cola ou uma Pepsi. Ou alguém 

pedir para comprar um Band-Aid ao invés de um curativo adesivo. Ou um Danone ao invés de 

um iogurte.  

         

Dessa forma, um bom posicionamento de marca contribui também para o fortalecimento da 

credibilidade e da preferência do cliente por tal marca, gerando assim mais resultados em 

vendas, o que gerará mais lucros. Investir em publicidade é basicamente investir em 

crescimento de lucros. 

- Resultado das ações de publicidade 

Entretanto, mais do que apenas reconhecer os motivos que estabelecem a importância da 

publicidade pras empresas, ou até mesmo de conhecer a forma que se pode estabelecer essa 

publicidade, é extremamente importante ter resultados práticos para concordar com todos os 

argumentos apresentados, não é mesmo?  



 

A Ambev é um grande exemplo que mostra essa relação proporcional entre investimento em 

publicidade e geração de lucros. Ela é uma empresa produtora de bebidas e dona de marcas 

famosas como Budweiser, Skol, Brahma, Guaraná Antáctica e Gatorade. Segundo o gráfico 

anterior, ela é a sexta maior investidora de publicidade do Brasil em 2014 e 2015, tendo 

investido cerca de R$ 1,7 bilhões em publicidade em 2014, tendo no mesmo ano um lucro de 

R$ 12,06 bilhões. Já em 2015 ela investiu cerca de R$ 1,5 bilhões em publicidade, gerando um 

lucro aproximado de R$ 12,4 bilhões. Ok, mas o que isso quer dizer?  

 



Esses dados mostram que o investimento em publicidade que a Ambev proporcionou nesses 

anos causou direta e indiretamente um aumento nos lucros que se manteve durante esses 

anos. Da mesma forma como a relativa diminuição em investimento em publicidade de um 

ano para o outro mostra que a empresa já está alcançando um grau de maturidade de 

posicionamento de marca em que ela não precisa mais investir recursos em quantidades 

crescentes na área, porém, precisa manter investimentos para garantir essa maturidade da 

marca. 

É claro que os resultados de lucros e investimentos variam bastante de empresa para empresa. 

Alguns podem ter mais lucros e menos investimentos que outros. Alguns podem investir mais 

investimentos e ter menos lucros que outros. Porém, é inegável que investimento em 

publicidade é fundamental para garantir o sucesso de uma empresa. Sem isso, não há 

posicionamento de marca nem necessidade de compra e demanda pelo produto, logo não se 

vende tampouco se lucra e mais uma vez aquele ditado “a propaganda é a alma do negócio” 

nunca se provou tão certo. 


