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A máxima de que são nos menores frascos que se encontram as melhores fragrâncias pode ser 
adaptada ao fato de que com custos baixos é possível conquistar número expressivo de 
clientes. E é justamente na tentativa de estreitar cada vez mais o relacionamento com o 
consumidor, buscando a fidelização, que lojistas têm apostado em pequenas ações que geram 
grandes resultados.  
 
Promover degustação de vinhos, oferecer chope grátis, disponibilizar óculos para leitura do 
cardápio e enviar receitas de drinques por e-mail são exemplos de iniciativas utilizadas por 
alguns varejistas.  
 
Para o diretor do Centro de Estudos do Varejo, Luiz Freitas, muitas ações podem ser 
desenvolvidas com pouco dinheiro, bastando que sejam simples e inusitadas. “É essencial que 
o cliente se surpreenda. É preciso planejamento prévio, até mesmo para garantir a adequação 
do que será feito com o perfil do público que se quer atingir. Não adianta oferecer um mês de 
assinatura de um jornal popular a um público-alvo que ganha mais de dez salários mínimos. 
Certamente não chamará a atenção e não será relevante”, salienta ele, lembrando que esse 
tipo de ação também é importante para mensurar o grau de satisfação do cliente e para testar 
produtos ou serviços.  
 
Na adega Castelo do Vinho, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, há dois anos o 
Projeto Vinificar é o responsável pelo aumento no índice de clientes que retornam à loja, seja 
para comprar um vinho ou apenas participar das atividades oferecidas no espaço.  
 
O diretor de marketing da empresa, Marcus Vinícius Zoccoli Alves, explica que a idéia é 
promover eventos para apresentação de novos produtos e para conhecimento da cultura da 
uva e do vinho.  
 
“Queríamos buscar diferencial para o consumidor, inovando e implementando ações que o 
torne mais próximo e fazendo com que volte ao estabelecimento. Assim, montamos grupos de 
degustação, em que orientamos e mostramos as novidades em vinhos. Para isso, firmei 
parceria com uma série de vinícolas e, a cada edição do evento, uma delas é convidada a dar 
palestras e trazer seus lançamentos”, explica Zoccoli Alves.  
 
VENDAS. Além de conquistar a clientela, o diretor ressalta que essa ação gera aumento de 
vendas. “Após provar e conhecer as características do produto apresentado, muitos acabam 
comprando uma ou mais garrafas”, diz ele, acrescentando que o investimento para realização 
das degustações é baixo, já que há estrutura montada e as parcerias já foram firmadas. 
“Dividimos custos e responsabilidades. Assim, todos envolvidos saem ganhando: o cliente sai 
satisfeito com a consultoria, trazemos o fornecedor para perto do consumidor e há crescimento 
nas vendas”, explica Alves.  
 
Também na linha de orientação ao cliente, na Dangel Joalheiros os clientes recebem um 
manual de cuidados com as jóias, que foi produzido pela equipe da loja, em conjunto com 
ourives especializados.  
 
O gerente-geral da loja, Everton Duarte, explica que a idéia surgiu da percepção de que 
muitos clientes solicitam reparos em peças, as quais sofrem danos por mau uso.  
 
“O objetivo é, justamente, orientar aqueles que compram as jóias para que as cuidem de 
forma adequada. É muito fácil arranhar uma peça, por exemplo, por isso a importância de usá-
la e manuseá-la corretamente. Com o manual, queremos evitar aborrecimentos para os 
clientes e fazer com que eles aproveitem ao máximo o produto adquirido. Para nós, o feedback 
acontece a curto e longo prazo. Muitos elogiam a iniciativa e voltam à loja, por conta da 
confiança que depositam na marca”, destaca Duarte.  
 



A parceria é a responsável pelo sucesso da iniciativa promovida no restaurante Azzurra, na 
Barra da Tijuca. Os freqüentadores esquecidos ou que precisam de uma ajuda para ler o 
cardápio têm à disposição óculos de grau, que são oferecidos pela equipe da casa.  
 
O maître Milton de Araújo diz que uma ótica local disponibilizou dois pares e, outro, foi 
comprado pela empresa.  
 
“A idéia é proporcionar conforto aos clientes. São óculos com grau padrão para leitura. Muitos 
já conhecem o serviço e chegam pedindo um par. Quando percebemos a dificuldade de leitura, 
perguntamos se aceita esse auxílio, até mesmo porque a iluminação do ambiente não é tão 
abundante”, comenta Araújo.  
 
INTERAÇÃO. Os freqüentadores da choperia Na Pressão têm, além das tradicionais tardes de 
bebida em dobro, a possibilidade de ganhar até dez chopes, por meio da Roleta do Chopp. 
Isabelle Butler, gerente de qualidade da marca, diz que o objetivo é proporcionar momento de 
diversão e interação com os clientes.  
 
“Não queríamos uma promoção simples. Buscamos ação que gerasse interação e, 
conseqüentemente, fizesse com que o cliente lembrasse a marca posteriormente. Assim, a 
cada vinte chopes consumidos, é dada a chance de rodar a roleta e ganhar de uma a dez 
tulipas. Há três anos desenvolvemos essa promoção e a aceitação é ótima. Com custo pequeno 
conseguimos alcançar os objetivos propostos”, destaca Isabelle.  
 
Para quem aprecia drinques criativos e tem curiosidade de conhecer a maneira de prepará-los, 
o maître do restaurante da boate Nuth, também na Barra da Tijuca, não hesita em enviar, via 
mail, a receita daquele que o cliente gostou. Jaime Molina Aguilar também cria combinações de 
acordo com as preferências de cada um.  
 
“É muito comum que me perguntem como essa ou aquela bebida foi preparada. Assim, anoto 
o endereço eletrônico e, após o expediente, envio a receita. Encaminho cerca de 15 pedidos 
por semana ou, até mesmo, em uma noite. Acredito que essa ação incentiva a venda de 
drinques, faz com que o cliente fique mais à vontade e atraia mais gente para o restaurante”, 
afirma o maître.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 fev. 2008. Jornal do Lojista, p. B-18. 


