
Explore todos os sentidos para ampliar vendas no 12 de junho 
Juliana Portugal 
 
Lojas e vitrines com visual específico para a data estimulam os negócios. 
 
Com a proximidade do dia dos namorados, o comércio se movimenta para lançar campanhas e 
promover ações específicas. E não são apenas segmentos como roupas, lingeries e celulares 
que têm potencial para lucrar com a data, garante a sócia-diretora da Opus Design, empresa 
especializada em Comunicação Estratégica de Varejo, Kátia Bello. Para garantir boas vendas 
no dia mais romântico do ano, ela afirma que os empresários devem explorar mais o conceito 
de merchandising, que atrai os consumidores. 
 
"Visão, audição e olfato devem ser estimulados", sentencia. Ela explica que a visão é um dos 
sentidos mais importantes. Por isso, a empresa deve se esmerar em questões como 
arrumação, sinalização e limpeza da loja. "Colocar uma música ambiente e um cheiro 
agradável no estabelecimento ajudam na imagem que o consumidor terá de que o local é 
aprazível." Além disso, investir na comunicação direcionada para o tema por meio de faixas e 
layout e uma vitrine com objetos em movimento chamam mais atenção. 
 
AMBIENTAÇÃO 
 
Aproveitar a data para trabalhar a ambientação do estabelecimento é outra dica de Kátia. "As 
pessoas precisam entrar na loja, ver o produto e pensar que pode ser um bom presente." Para 
isso, ela alerta que os itens precisam estar destacados dos demais. "Alguns segmentos não 
aproveitam o dia dos namorados e deixam passar uma grande chance de venda." Entre esses 
segmentos, segundo ela, estão os supermercados e home centers. 
 
KITS 
 
Para os empresários que pretendem impulsionar as vendas em função do próximo 12 de 
junho, Kátia diz que o primeiro passo é identificar o que é possível fazer dentro da sua área de 
atuação. "Montar duas opções de kits: uma com produtos mais sofisticados e outro com valor 
mais barato é uma solução atrativa para atender a todos os públicos", diz ela, destacando 
ainda que a data não é aproveitada apenas por casais, mas também por pessoas que estão 
solteiras, mas nem por isso deixam de se presentear. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 31 maio 2009, Negócios & Oportunidades, p. 
Co4. 
 


