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Como implementar esse diferencial sem perder a identidade já reconhecida pelos clientes mais 
freqüentes e ainda atrair novos freqüentadores para a loja?” 
 
Em uma loja de varejo, são muitos e variados os motivos que influenciam os consumidores na 
hora de escolher o local de suas compras. Não é raro  observar pessoas que já saem de casa 
decididas a ir num determinado estabelecimento de costume para fazer suas compras, 
acreditando sem muito esforço que vão encontrar produtos de sua marca preferida, a preços 
competitivos, serão bem atendidas, encontrarão qualidade, variedade e um ambiente limpo. Mas 
uma mudança já pode ser observada freqüentemente nesse hábito. Ao passar em frente a outra 
loja, os consumidores estão sendo incomodados a observar que a loja parece movimentada e 
percebem que algo diferente está acontecendo ali. Eles ficam, no mínimo, curiosos e resolvem dar 
uma olhada mais de perto. Experimentam entrar só para ver o que há de novo, meio 
desconfiados. Afinal, não é fácil resistir a uma boa promoção, não é mesmo? Se esses atrativos 
passam a ser freqüentes e diversificados, trazendo sempre uma surpresa agradável ao 
consumidor, estamos diante de um novo atributo que passa a ser cada vez mais importante como 
fator de diferenciação de uma loja de varejo, na acirrada competição diária pela preferência do 
cliente: o “Dia Diferente” na loja.  
 
Mas a pergunta que deve ser respondida é: Como implementar esse diferencial sem perder a 
identidade já reconhecida pelos clientes mais freqüentes e ainda atrair novos freqüentadores para 
a loja? 
 
O principal aliado do varejista para criar esses momentos especiais na loja é o calendário 
promocional. Através dele, podem ser descobertas inúmeras oportunidades para atrair os 
consumidores. Muitos varejistas usam temas atuais para mudar o visual das suas lojas; os 
funcionários são chamados a entrar no ritmo e transmitir mais alegria e cortesia; as promoções 
ofertam produtos que em tudo combinam com o clima proposto e o ambiente da loja é trabalhado 
para estimular os sentidos de quem passa por ali. Datas especiais e tradicionais são 
oportunidades que não podem passar em branco nas lojas de varejo e devem ser aproveitadas 
com criatividade e ousadia - Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, estações 
do ano (inverno, verão, primavera, outono), Férias, Festas Juninas, Aniversário da loja - entre 
outras. Outro forte aliado para mudar criativamente o ambiente da loja é aproveitar as notícias de 
fatos e acontecimentos atuais e impactantes, que estão no centro da atenção das pessoas. 
Lembra da grande venda de papel higiênico com a cara do Bin Laden nos Estados Unidos logo 
após o 11 de setembro? Há também práticas inovadoras que utilizam o conceito de categorias, 
identificando dias na semana que recebem concentração de ofertas de produtos em determinadas 
seções específicas, o que atrai consumidores e movimenta todas as outras seções, que apesar de 
não anunciadas, também são preparadas com ações no próprio ponto de venda. São muitas as 
oportunidades para tornar um dia especial para os clientes, como fazer um Domingo Feliz – 
promovendo produtos de conveniência; uma Segundona do Ofertaço - com preços arrasadores; a 
Sexta Básica - com produtos de compra habitual, e outras ações muito criativas, e por que não o 
“Dia do Cliente Fulano”, com ofertas exclusivas para a família e amigos de um dos seus clientes 
especiais. 
 
Um alerta se faz necessário, no entanto. Para criar um “Dia diferente”, o lojista deve estar atento 
a alguns aspectos muito importantes, como o layout do ambiente, o clima dos funcionários e a 
imagem que a loja passa às pessoas.  Mudanças na fachada, como a colocação de faixas, banners 
atrativos e bem colocados, uma nova pintura, a colocação de móbiles sugestivos e cartazes 
promocionais, a disposição organizada dos produtos e seções deixando em evidência aqueles que 
estão sendo promovidos, motivam os clientes a percorrer mais a loja e aumentar o valor médio 
das compras.  



Funcionários atenciosos, alegres e conhecedores dos produtos orientam e informam os clientes 
das promoções e dos produtos exclusivos, criando um clima familiar e descontraído, o que deixa 
os clientes à vontade para fazer suas compras. Ao aproveitar toda essa comodidade e as super-
ofertas nas diversas seções, o cliente passa a experimentar uma satisfação que se completa ao 
perceber ações que lhe transmitem uma imagem diferenciada da loja, como, por exemplo, ver 
sempre algum funcionário limpando uma seção ou produto, o que lhe transmite uma imagem de 
higiene; ao comparar alguns poucos produtos de fácil identificação e comparação na concorrência, 
forma uma imagem de que a loja vende barato mesmo, embora não consiga guardar todos os 
preços dos milhares de ítens vendidos. 
 
Esses aspectos são essenciais para deixar a loja mais alegre, mais atrativa e para conquistar a 
preferência dos consumidores, batalha que deve ser vencida dia após dia. Experimente algumas 
dessas práticas, torne sua loja uma caixinha de surpresas agradáveis aos seus clientes e faça de 
cada dia um dia especial, um Dia Diferente. 
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