
Quem não gosta de um mimo? Qualquer que
seja a circunstância ou a motivação que leva
uma pessoa a entrar numa loja, independen-
temente de seu perfil ou grau de sofisticação,

ao receber uma atenção especial do atendente, certa-
mente, vai sentir-se mais à vontade. Se, ainda, houver
algum tipo de promoção terá mais um motivo para
prolongar sua atenção sobre as opções que pode en-
contrar naquele ambiente. Finalmente, se seu coração
e sua mente forem fisgados pelo desejo de consumir e,
ao terminar sua compra, receber um brinde, isso será
suficiente para marcar na sua memória experiência tão
agradável. Ele gostará de vivenciá-la outras vezes.

Esses e mais alguns outros ingredientes que podem
ser agregados à receita de como agradar um cliente são
fundamentais para estabelecer um relacionamento e,
conseqüentemente, a sua fidelização. Esse é o conceito
com o qual trabalham os especialistas em marketing
promocional, assimilado e praticado por vários seg-
mentos do varejo.

Mas será que isso vale também para as livrarias,
segmento tão peculiar? Segundo Jarbas de Souza
Lima, diretor da Brazil Promotion - maior feira de
marketing promocional do País, que em agosto pas-

sado realizou sua 3a edição -, não há dúvida que sim.
Todas as idéias de promoção e opções de brindes, que
são inúmeras, têm perfeita adequação ao ambiente
da livraria.

Tomando o Natal como exemplo, uma data sig-
nificativa para todo tipo de varejo, ele destaca que
preparar a "cenografia" adequada à época em toda a
loja é um bom começo. Na seqüência deve vir a preo-
cupação com a comunicação visual de maneira que o
consumidor sinta-se orientado para encontrar aquilo
que procura ou ser estimulado a se aproximar de uma
determinada área da loja.

Contudo, além dessas ações, já bem utilizadas pela
maioria dos profissionais das livrarias, existe uma gama
infinita de possibilidades para transformar o momento
de compra num prazer especial, que motive a pessoa a
querer repeti-lo. Por trás disto não está apenas a idéia
de conquistar o cliente para torná-lo cativo, o que é de
inquestionável importância, considerando que ele pode
comprar aquela mesma obra em qualquer outra livraria,
até mesmo sem sair de casa, por meio das virtuais. O
bom atendimento e uma atmosfera acolhedora podem
estimular a aquisição de outros itens que o consumidor
não tinha planejado comprar antes de entrar na loja.
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Entre os artifícios que podem levar o cliente a
corresponder a essas expectativas, Lima sugere, por
exemplo, que os livreiros procurem firmar parcerias
com empresas de outros segmentos que tenham in-
teresse em divulgar seus produtos dentro da livraria,
como vinhos, organizando degustações. Claro que com
adequação ao perfil do seu público. "Assim, o livreiro
oferecerá ao cliente que está lá na loja alguma coisa
diferenciada dos outros, tendo mais um elemento para
criar um clima agradável".

Brindes e promoções

Outro item importante, conforme destaca Lima, é
a embalagem. Sobretudo para aqueles produtos que
serão presenteados. "O livreiro pode tentar conseguir
verba de editoras ou de outro fornecedor expressivo
para fazer uma embalagem especial e personalizada. E
bom para esse fornecedor, porque a marca dele estará
impressa na embalagem e, para a livraria é um negó-
cio extremamente interessante. Usando o exemplo
do Natal, se o consumidor for comprar um livro para

para cinema ou espetáculos de teatro e música. "Sei
de uma rede de cinema que faz parcerias com em-
presas para distribuição de ingressos, que nem pagam
por isso. E uma questão de proatividade, de sair à pro-
cura de soluções, porque, no exemplo do cinema, as
próprias distribuidoras de filmes têm interesse neste
tipo de ação. E é muito gostoso ganhar algo assim.
Você nunca mais vai esquecer a empresa que te propi-
ciou este parzer", declara Lima.

O efeito que um brinde pode trazer para um
consumidor é igualmente impactante. Receber um
presente de uma loja simplesmente porque comprou
algum produto lá, causa no cliente um fenômeno que
os especialistas em marketing promocional chamam de
"memória episódica". Ou seja, uma lembrança praze-
rosa relacionada àquele lojista que lhe proporcionou
o agrado. "A partir do momento que você oferece um
brinde na compra, a loja incrementa em, no mínimo,
20% o resultado de suas ações. Como todas as ferra-
mentas promocionais, o brinde também tem resulta-
dos mensuráveis. Quer dizer, investe e vê o retorno",
explica Lima.

dar de presente vai preferir aquela que oferecer este
diferencial".

Augusta Nicolini, proprietária da empresa especia-
lizada no desenvolvimento de embalagens sob enco-
menda que leva seu nome, reforça essa preferência. "O
primeiro impacto é o que fica. A embalagem valoriza
ainda mais o presente. Seja qual for o produto pre-
senteado, a apresentação é tudo. Entregar um pacote
bonito, de arregalar os olhos, faz toda a diferença". Ela
completa dizendo que em função do valor que agrega
ao produto, uma embalagem personalizada não é um
investimento caro. "Um envelope em TNT [tecido não
texturizado, 100% polipropileno], costurada e já com fita,
para um livro em tamanho padrão custa em torno de
R$ 1,50 a unidade, para uma quantidade mínima de
300 peças. E personalizar com o nome do cliente mais
18 centavos a unidade".

No quesito promoções, o diretor da Brazil Pro-
motion dá um exemplo simples, mas
que pode gerar um grande
impacto junto aos consu-
midores: realização de sor-
teios, como de ingressos

Cristiano Pucci, diretor geral da CD Promo, dá uma
idéia do quanto se pode obter de resultado presen-
teando clientes. A empresa que produz CDs e DVDs
promocionais, tem entre seus clientes uma importante
rede de perfumes e cosméticos, para a qual desenvolve
produtos personalizados há seis anos. "Numa única
campanha ela registrou um aumento em vendas de
30%", assegura Pucci, informando que a CD Promo, há
dez anos no mercado, reúne em seu portfolio trabalhos
para importantes marcas multinacionais.

A personalização desses brindes para quem os ad-
quire apresenta duas vantagens: sua marca relacionada
a um produto sob medida e o custo. "Quando os CDs
e DVDs são promocionais e não para venda ao con-
sumidor final, têm um decréscimo de royalty de 50%.
Já como brinde, entram na modalidade de produtos
especiais e, assim, tanto nos direitos artísticos como nos
direitos autorais há um decréscimo de 50%", esclarece
o diretor, acrescentando que a tiragem mínima da

encomenda é de mil unidades, a um preço
médio de R$ 8,00 cada. O prazo de en-

trega varia entre 25 e 30 dias. "É um



Mercado

presente que todo mundo gosta de ganhar. Anualmente, participa-
mos da Brazil Promotion, onde distribuímos CDs de presente. Nosso
estande sempre tem fila"

Oferecer um brinde que esteja diretamente relacionado aos
produtos daquele ponto-de-venda também é "um tiro certeiro".
Portanto, os marcadores de página têm lugar certo na emoção dos
clientes leitores. Porém, para fazer a diferença não vale mais distribuir
o convencional marcador de papel. Há no mercado de brindes uma
grande diversidade de materiais e modelos.

A Gift Shop, dentre a infinidade de itens que comercializa, dis-
põe de um produto que é ao mesmo tempo marcador de página e
luminária. "Com ele a pessoa não fica impedida de ler mesmo em
ambientes com pouca luz ou quando não quer incomodar alguém que
esteja ao seu lado", garante o diretor Denilter Pugliesi, acrescentando
que a empresa aceita pedidos acima de 50 peças, comercializando a
unidade a R$ 15,00.

Já a 3M, segundo André Nascimento, oferece dois tipos de mar-
cadores que se fixam nas páginas. "Um é uma etiqueta adesiva que
possui um envelope dentro do qual há flags (retângulos de poliéster
adesivado), que marcam a página. O fiag é fixado nas páginas e, ape-
sar do adesivo, pode ser descolado e colado em outras. O segundo é
em papel, na verdade um post-il, bem pequenino, só para uma página
mesmo". Para o primeiro, informa Nascimento, a compra mínima é
de 1.500 unidades, ao preço de R$ 1,20 cada. Já o segundo, é comer-
cializado por 20 centavos o maço, com dez marcadores.

O livreiro que realizar qualquer ação promocional em sua loja tem,
ainda, segundo o diretor da Brazil Promotion, uma outra vantagem.
"O varejista coleta informações em cupons ou fichas que dão direito
a sorteios e brindes e, a partir daí, pode formar um banco de dados
bem detalhado sobre as preferências do cliente. Isso pode ajudá-lo a
vender durante o ano todo, porque na medida em que dispõe de lan-
çamentos ou que resolva trabalhar títulos específicos pode promover
ofertas maravilhosas para as pessoas certas".
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