
em destinar uma verba para divul-
gação e investimentos em publici-

dade, por mínima que seja, será difícil o lo-
jista ver um cliente entrar na loja passiva-
mente porque deseja imprimir duas mil fo-
tos ou fazer um photo book de cem páginas.
Primeiro, é preciso fixar o nome da loja e
ainda lançar promoções criativas para atrair
mais volume de serviços. Isso quase todo
mundo sabe. Mas pensar sozinho em estra-
tégias e ter de passar briefing podem ser os
principais motivos de o lojista desanimar
numa campanha promocional. Por isso, al-
guns optam por trabalhar com agências de
publicidade.

Para o proprietário da agência Deva Pro-
paganda, Gilberto Bonfati, a principal van-
tagem de uma contratação é que ao mesmo
tempo em que uma agência está perto do
cliente, está longe da parte operacional da
loja, um distanciamento importante para
garantir uma visão ampla e clara do que
anunciar.

O VAREJO FOTOGRÁFICO PODE PAGAR? Pri-

meiro é preciso definir o veículo mais ade-
quado. É claro que anunciar no intervalo
da novela das oito é inviável para a grande
maioria. Segundo Ricardo Pastore, coorde-
nador do Núcleo de Estudos do Varejo da
Escola Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), o investimento vai depender ta-
manho da empresa, mas sempre existe um
plano que se encaixa. Em. cidades do inte-
rior, o custado anúncio em tevê e rádio é
mais barato. Em grandes cidades é preciso

que o varejista encontre outras formas de
divulgação como panfletos, jornais de bair-
ro. Um exemplo lembrado por ele é o das
pizzarias. Com o aumento da demanda e
da oferta nos últimos anos, algumas cria-
ram o ímã de geladeira com nome e telefo-
ne do estabelecimento. Se o cliente gostar
da pizza, na hora da fome vai lembrar do
telefone e acessar facilmente. Uma forma
barata de marketing que hoje é comum e
que surgiu de uma idéia simples.

A Kika Colorida, rede de lojas no Rio de
Janeiro e Minas Gerais, é conhecida por fa-
zer propaganda de rádio e tevê locais, para
ações de ótica e impressão de fotos. O pro-
prietário Alípio Padilha vê vantagem na
parceria com a agência Go Mídia e está sa-
tisfeito corri o resultado: um aumento de
10% a 15% no faturamento, no Natal passa-
do chegou a 26%. Sobre o assunto já tem
até uma frase criada para virar bordão: "Pu-

blicidade é o imposto que jamais o lojista
deveria sonegar".

O especialista e consultor de varejo Pas-
tore recomenda urna verba destinada para o
investimento em publicidade em torno de
2% ou maior em período de inauguração.
Para quem não está convencido pela con-
tratação de uma agência pode optar por uti-
lizar serviço dos veículos de comunicação
que anunciam e também produzem o mate-
rial para o cliente. As parcerias com outros
estabelecimentos podem ser uma saída. Cla-
ro, sem esquecer de treinar a equipe e cuidar
da pós-venda, para que todo trabalho não
seja jogado por água abaixo.
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