
10 maneiras de
evitar erros como esses

Por Helton Gomes

istória: a procura por suco
de laranja em um supermer-
cado de Chicago (EUA) des-
pencou de 40% para menos
de 25%, quando mais de
35% dos itens receberam al-
gum tipo de sinalização.

Moral da história: o excesso de cartazes acabou com
a seletividade do olhar e tirou o impacto da mensagem.
O cliente não "enxergou" as ofertas.

O caso do supermercado americano foi apresentado
por professores das universidades americanas MIT,
Sloan School of Management e Northwestern Universi-
ty, e publicado pela Harvard Business Review em 2003.

Cartazes continuam
eficientes na

comunicação com
o cliente e no estímulo
às compras, mas sem
exageros. O excesso,

está provado, atrapalha
os negócios.



Mas poderia ter sido relatado hoje,
no Brasil, mostrando algo ocorrido
em qualquer loja, de qualquer ta-
manho. Embora a ferramenta seja
velha conhecida dos supermerca-
distas, muitos erros ainda são co-
metidos em seu nome.

Heloísa Omine, professora de
Comunicação com o Mercado da
ESPM (Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing), lembra que
além do excesso de materiais e
mensagens, existem outros equí-
vocos freqüentes, como usar pin-
cel atômico sem tinta ou cartolina
rasgada, o que dá ao consumidor
a sensação de descaso. Ou ainda
aplicar letras com muitos "roco-
cós", exigindo do cliente paciência
para decifrar o conteúdo.

Ainda hoje, nem sempre é claro
o que e como comunicar. E o pior:
qual o papel da mídia no desen-
volvimento do negócio.

"O cartaz se presta a sugerir ou
lembrar o consumidor de uma ne-
cessidade", explica Heloísa. E exis-
tem pelo menos dez maneiras de
se trabalhar a ferramenta adequa-
damente para chamar a atenção da
clientela, despertar interesse por
produtos e estimular a compra por
impulso. Acompanhe.

1Cartazes de lançamento ou pro-
moção têm perenidade de sete a

15 dias, dependendo do fluxo de
clientes e do giro do produto. De-
vem informar marca, categoria, ca-
racterísticas do produto e preço.

2Para comunicar cross mer-
chandising, a mídia deve ensi-

nar o cliente a tirar melhor provei-
to dos produtos. Uma alternativa
é divulgar receitas culinárias (ma-
carronada com atum) ou propor
um consumo inusitado (sorvete
regado com uísque).

3Usar os cartazes para explicar
qual vinho combina melhor

com determinada carne ou peixe
ou como harmonizar queijos e vi-
nhos, exemplo da rede mineira
Super Nosso, é uma maneira de gerar
mais compras e de atrair clientela
com maior poder aquisitivo.

4Nas lojas dirigidas às classes
A e B, pode-se também "re-

criar" cada seção. Na área de FLV,
convém expor cartazetes do tipo
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feira livre. Na padaria, vale a
pena alocar cartazes em letra
cursiva (escritos à mão), para
lembrar o atendimento persona-
lizado (o mesmo no açougue).

5Usar pequenos cartazes para
divulgar os benefícios de cer-

tos alimentos para a saúde é outro
recurso interessante. Tente algo
como "Salmão é fonte de ômega 3"
ou ainda "Uma taça de vinho por
dia faz bem à saúde" Outra idéia é
oferecer opções de consumo. Exem-
plo: brócolis enriquece a macarro-
nada. Manga vai bem em saladas.

6Os cartazes podem divulgar
serviços especiais, como

oferecer carne grelhada na hora,
outra prática da rede Super Nos-
so. Além de incentivar o consu-
mo, mostra ao cliente que a loja
procura garantir o melhor atendi-
mento. Não se esqueça ainda de
divulgar ações sociais e sustentá-

veis, como reciclagem seletiva e
apoio a instituições de caridade

7Também para o público de
alto poder aquisitivo, abuse de

palavras como "lançamento", "úni-
co", "marcas premium" e "gourmet".
Elas chamam a atenção, pois criam
a sensação de exclusividade.

8Criar cartazes chamando a
atenção para as novidades é

sempre uma maneira de divulgar
produtos e elevar as vendas.

9Nas lojas voltadas às classes D
e E, a linguagem tem de ser

simples e as ofertas precisam criar a
percepção de oportunidade. "Se o
cliente não lembra quanto paga por
determinado item, não consegue
mensurar a vantagem. Por isso, em
vez de comunicar 30% de desconto,
opte por 'preço cai de R$ 100 para
R$ 70' ", explica Renato Meirelles,
do Data Popular, instituto de pes-
quisa especializado em baixa renda.
As palavras que ajudam a passar
essas idéias são: "preço", "imperdí-
vel", "oportunidade" e "promoção".

10 Por último, cartazes de
aviso devem destacar as

palavras sobre as quais se deseja
chamar a atenção. E eles devem ser
expostos em locais de alto tráfego
e boa visibilidade. Nada muito alto,
já que as pessoas não caminham
olhando para cima.
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