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Caracterizadas como um conjunto de atividades e recursos que objetivam a expansão das vendas 
de um produto ou serviço, as promoções geralmente agradam a lojistas e consumidores. 
Enquanto uns conseguem maior faturamento e espaço de mercado, outros se beneficiam por 
preços mais em conta, crediário mais acessível ou distribuição de brindes. 
 
Apesar das vantagens quase generalizadas, muitas vezes as promoções podem não alcançar seus 
reais objetivos, frustrando as expectativas dos consumidores e mesmo prejudicando os caixas das 
empresas. Para que isso não ocorra, o comerciante deve se programar antes de colocar em 
prática sua promoção. Com tudo na ponta do lápis, fica mais fácil alcançar o sucesso. 
 
Escolhendo o foco da promoção 
Em primeiro lugar, o lojista interessado em realizar uma promoção precisa saber exatamente 
quais são suas intenções. Isto significa definir o foco da iniciativa, ou seja, escolher se a promoção 
se concentrará em um produto específico, em espaço geográfico (cidade ou bairro), ou em um 
determinado público-alvo. 
 
Cada caso é um caso. Para lançar um determinado produto, ou buscar a fixação de sua marca no 
mercado, por exemplo, o mais interessante é centralizar a promoção neste exato item. Se o 
objetivo for outro, como a simples expansão do faturamento ou a aproximação com a clientela, o 
enfoque da promoção pode muito bem ser outro. 
 
Uma vez fechado este foco, o comerciante precisa saber como será efetivamente a atividade: 
descontos nos preços, aumento nos prazos de pagamentos, vale-brindes, sorteios e tudo o mais 
que a criatividade do lojista puder inventar.  
 
O que não se pode esquecer são duas dicas básicas: a forma da promoção deve se adequar ao 
seu foco, e o mecanismo de execução precisa ser simples e atraente. Ou seja: nada de regras 
complicadas e descontos irrisórios, equívocos que afugentam os consumidores.  
 
Parceria com os fornecedores 
Com todos os planos bem traçados, o passo seguinte do lojista é tentar atrair seus fornecedores 
para a promoção. Como a idéia é justamente ampliar as vendas de um produto, naturalmente 
este item também será mais comercializado pelos fornecedores, o que é um ótimo argumento na 
hora de conquistar este parceiro. 
 
Esta colaboração pode ocorrer de diversas maneiras, como através de descontos nas compras no 
atacado, prazos mais acessíveis para o lojista quitar seus vencimentos, ou mesmo a realização de 
publicidade em conjunto, com gastos e exposições repartidos. 
 
A parceria com o fornecedor pode evitar eventuais desequilíbrios nas finanças do varejo que 
realiza a promoção. Vale alertar que as promoções muitas vezes reduzem a margem de lucro e 
comprometem o fluxo de caixa. Por isso, é bom ficar atento a estes eventuais problemas e buscar 
ao máximo a colaboração dos fornecedores. 
 
Hora de divulgar 
Depois de acertado todos estes passos, finalmente o comerciante precisa anunciar sua promoção, 
porque é exatamente esta iniciativa que espalha a boa notícia e chama a atenção dos 
consumidores. 
 
 
 



Para divulgar a promoção, a publicidade não precisa ser muito grandiosa. É verdade que cada 
situação pede uma conduta específica, mas geralmente a propaganda feita no próprio 
estabelecimento é a que traz mais resultados. Uma chamariz imbatível nestas ocasiões é utilizar a 
palavra "grátis", que atrai consumidores como poucas coisas são capazes de fazê-lo. 
 
Finalmente, o lojista não deve se esquecer nunca que uma promoção tem um prazo específico de 
duração, ou seja, ela não dura para sempre. O ideal é delimitar um período curto para sua 
realização, pois isso valoriza a iniciativa e concentra a atenção dos clientes. Do contrário, os 
benefícios trazidos pela promoção acabariam se incorporando ao produto e à loja, perdendo seu 
poder atrativo. 
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