
Por Margareth Meza 

Páscoa criativa e planejada: 
garantia de boas vendas 

Profissionais de marketing 
e fornecedores orientam 
como planejar 
cuidadosamente 
as ações no período de 
Páscoa e mostram como é 
possível usar e abusar da 
criatividade para atrair clientes 

Éhora de planejar a campanha 

de Páscoa de sua lo ja, que 

neste ano será comemorada em 4 

de abril e é um dos primeiros even

tos de grande importância para o 

calendário do setor. Para os que 

ainda não deram início aos preparat ivos pas

cais, é preciso se apressar para aproveitar da 

melhor forma possível as oportunidades do pe

ríodo, ainda mais diante das boas previsões de 

crescimento econômico para o Brasil em 2010 

(leia reportagem completa sobre perspectivas, 

nessa edição). 

O fato é que uma campanha promocional 

que pode t razer excelentes resul tados deve 

ser arqu i te tada com pelo menos t rês meses 

de antecedência pela empresa. Ou seja, o mais 

tardar em janeiro para um evento comemora

do em abri l , or ienta o publici tário da agência 

Octopus, Luiz Carlos Tadeu. "Esse é o tempo 

necessário para um bom envolvimento da área. 

comercial, que definirá a forma e o volume de 

part icipação dos fornecedores" , explica. 

Além do depar tamento comercial , prat ica

mente todas as áreas precisam estar envolvi-
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das nos t rabalhos de promoção de Páscoa, a 

começar pela equipe de market ing, responsá

vel por l iderar e organizar a campanha. Em 

lojas menores, que não têm departamento de 

market ing, a área comercial, por meio dos con

tatos estabelecidos com a indústria, deve pre

parar as lojas e or ien tar as operações a se

rem postas em prática nos pontos-de-venda. 

De acordo com a sócia-diretora da consul

tor ia Shopfi t t ing e professora de pós-gradua

ção de comunicação de PDV da Escola Supe

rior de Propaganda e Marketing (ESPM), Helo

ísa Omine, para o pessoal de vendas e de mar

keting é essencial contar com a part icipação 

do t ime operacional, que detém informações 

preciosas sobre o dia-a-dia da loja que não 

constam dos relatórios. 

"Esses profissionais, como gerentes e che

fes de seção, geram demandas, possibilidades 

e são capazes de sugerir as adequações ne

cessárias a cada unidade de negócio", ressal

ta a consultora e professora universi tár ia. 

Para integrar toda a equipe com eficiência, 

Heloísa sugere organizar reuniões com todos os 

departamentos escalados para part icipar dos 

preparativos da campanha. Para ela, esses en

contros são valiosos porque naturalmente se 

transformam em reuniões de brainstorm, momen

to em que várias pessoas, conjuntamente, expres

sam seus diferentes pensamentos e ideias para 

criar projetos e soluções inovadoras. Mas, 

para que de fato funcione, a profissional 

lembra que todos os participantes devem 

se preparar com antecedência. 

Planejamento 
Desses encontros sem dúvida surgirão ideias 

para lá de interessantes e criativas. Aliás, que

sitos que não podem faltar em campanhas pro

mocionais desse tipo. Todavia, para que as ino

vações possam ser postas em prática, é preci

so se antecipar e estabelecer parcerias com 

os fornecedores o quanto antes. "Materiais de 

decoração, como as parreiras, são produzidos 

em série. Se a intenção é aplicar atr ibutos di

ferenciados, é preciso se planejar, até mesmo 

porque se feitas em tempo hábil as negocia

ções serão mais vantajosas", alerta Heloísa. 

Essa regra vale para tudo , desde ar t igos 

decora t i vos até p rodu tos t íp icos da época. 

"Com antecedência, se escolhem as melhores 

marcas, mix e fornecedores, além da possibi

lidade de obter preços e prazos de pagamen

to diferenciados, entre outros benefícios ao su-

permercad is ta" , destaca o d i re tor comercial 
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da Vida Al imentos, que atua no segmento de 

azeites, Antônio Carlos Lima Duarte. 

Segundo ele, é possível, ainda, oferecer di

versas oportunidades de negócios, como ma

teriais de divulgação personalizados, brindes 

com os logos das marcas do supermercado e 

do fornecedor, faixas de gôndola e displays ex

clusivos, montagem de ilhas, entre outros. 

Portanto, adiantar-se nas negociações resulta 

em preços mais competit ivos, exposições mais 

bem elaboradas e estratégias de vendas que 

certamente chamarão a atenção dos consumi

dores em sua loja. Uma delas é a pré-páscoa, 

que consiste na exposição antecipada, em mea

dos de fevereiro, de ovos de gramatura mais 

baixa, entre 45 e 100 gramas, que devem ser 

colocados em displays, conforme recomendação 

do gerente comercial da fabricante Village, Rei

naldo Bertagnon. "Esta é uma oportunidade para 

mostrar ao consumidor que a loja é mais rápida 

na oferta do mix t ípico da época e que lá ele 

poderá encontrar em primeira mão tudo o que 

precisa para a comemoração", afirma. 

Soluções 
Uma maneira de atender e surpreender seu 

cliente é oferecer a ele soluções de compras 

que ot imizem seu tempo em meio à correr ia 

frenética do dia-a-dia, especialmente nas gran

des cidades. 

A consul tora Heloísa propõe a cr iação de 

mesas decoradas, que reproduzam o momen

to de celebração das famílias, como forma de 

reunir em um único lugar todos os produtos 

necessários à ceia. "É in teressante lembrar 

que nesse dia são consumidos mais re f r ige

rantes, sobremesas, bacalhaus, v inhos, bem 

como louças diferenciadas, além dos tradicio

nais ovos", lembra. 

Criar espaços específicos, do t ipo uma loja 

dentro da loja, somente com a oferta de itens 

ligados à época, tende a funcionar muito bem, 

na opinião do publ ic i tár io Luiz Carlos Tadeu. 

Nesse caso só não se deve esquecer de dispo-

nibilizar os produtos ofer tados de forma que 

possam ser re t i rados pelo consumidor sem 

destruir a ambientação proposta. "Ilhas e pon

tas de gôndolas complementam a ambienta

ção, assim como expor produtos menores, ge

ralmente esquecidos durante as compras, pró

ximos aos check-outs", completa Tadeu. 

Como dá para notar, as ações de exposição 

cruzada, ou cross-merchandising, são sempre um 

exercício de imaginação. Com o bacalhau, Helo

ísa recomenda que na exposição haja sugestão 

de receitas e o agrupamento de todos os ingre

dientes essenciais ao preparo. "Os perecíveis 

podem ser listados em plaquinhas", mostra. 

Além dessa dica, a consul tora sugere ou

tras, como a venda do pescado já pronto para 

as lojas que t iverem rotisseries, mais uma for

ma de faci l i tar a vida dos cl ientes. "Uma su

gestão é preparar o bacalhau de várias ma

neiras e oferecê-lo para degustação", a f i rma. 

Alternativas de exposição 
Para os ovos de chocolate a imaginação é ili

mitada. Um conselho é colocá-los na seção de 

produtos infantis, e não apenas nas parreiras, 

quando eles vêm com brinquedos e são desti

nados a esse públ ico. De olho no crescente 

apelo por um esti lo de vida mais saudável, o 

supermercad is ta pode rechear seu mix com 
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ovos diet e light e colocá-los na área onde es

ses i tens c o s t u m a m ser vend idos , a lém de 

aprox imá- los das f ru tas , na seção de FLV's. 

Colombas podem ser dispostas sobre balcões 

re f r igerados de sorvetes , mas nesse caso a 

opção não é tão hipocalórica assim. 

O gerente comercial da Village tem outras 

sugestões para a exposição de ovos de choco

late, tais como expô-los em parreiras verticais, 

parecidas com t raves de campos de fu tebo l , 

com telas nas quais os produtos são pendura

dos. "A van tagem é que f i cam à a l tu ra dos 

olhos do consumidor, o que faci l i ta a visuali

zação e ev i ta q u e b r a s , pois não é prec iso 

manuseá-los tan to como nas parreiras t rad i 

c ionais, em que só se enxerga o fundo dos 

ovos", ressalta Bertagnon. 

Por f im, é preciso, além de faci l i tar o pro

cesso de aquisição de gêneros, encantar o cli

ente, tornar única sua experiência de compra 

dent ro do supermercado. Com esse objet ivo, 

nada mais apropriado do que envolvê-lo numa 

atmosfera única e inesquecível de Páscoa. "É 

importante criar situações lúdicas que mudem 

a maneira de pensar o ambiente, como espa

lhar pelo chão da loja desenhos de pat inhas 

de coelho que conduzam os cl ientes às par

re i ras" , exempl i f ica Heloísa. 
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