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● Os cursos de pós-graduação
da ESPM para 2011 já estão
com inscrições abertas. São 15
programas. Entre eles, MBA
executivo, master em marketing
e master em comunicação.
Até 20/12, a instituição oferece
50% de desconto nas matrículas.

FIQUE DE OLHO

Sucesso nas vendas
de Natal do pequeno
e médio varejo
Estamos na melhor época de vendas para o varejo com a
perspectiva de termos o melhor Natal da década em fun-
ção da estabilidade econômica do país, do crescimento do
poder de compra das classes C e D e a disponibilidade de
crédito para o consumo.

As grandes redes varejistas certamente aproveitarão a
oportunidade de mercado e obterão bons resultados de
vendas utilizando-se do crescimento e consolidação de seus
canais de comércio eletrônico. Mas é possível afirmar que
pequenos e médios varejistas também serão beneficiados
por este contexto favorável ao consumo nas lojas físicas e no
mundo virtual, independentemente de terem ou não atua-
ção direta por intermédio de endereços próprios de comér-
cio eletrônico, ou nos canais de compras coletivas, que hoje
são uma boa alternativa de liquidação de estoques.

Entretanto, os resultados neste mês de dezembro depen-
dem muito mais do que foi feito ao longo do ano do que de criar
ações táticas promocionais nas próximas semanas. O funda-
mental é verificar se as pequenas e médias empresas varejistas

atuam com uma orientação
para o mercado com o hábi-
to de tomarem suas deci-
sões com foco nas necessi-
dades e nos desejos do con-
sumidor. É necessário veri-
ficar se existe um público-
alvo bem-definido e um
posicionamento de merca-
do claramente identificado
para selecionar as linhas de
produtos a serem comercia-
lizadas e a praticar a política
de preços, descontos e for-
mas de pagamento.

Além destes fatores básicos, é importante lembrar que
suas lojas precisam ter uma identidade mercadológica, uma
estrutura física complementada por aspectos sensoriais. E
que explorem os sentidos do ser humano para a valorização
da experiência de compra integrada à comunicação visual
no estímulo do impulso por intermédio de uma atmosfera
especial que, ao utilizar instrumentos como cartazes, expo-
sitores, iluminação, ambientação por categorias de produtos
e pontos promocionais, criará uma situação de conforto que
favorecerá o consumidor na realização de suas compras.

Um destaque especial deve ser dado ao atendimento pessoal,
proporcionado pelos vendedores e demais funcionários da loja,
pois pesquisas realizadas ao longo do tempo indicam que mais
de 50% dos clientes perdidos por uma organização de varejo
ocorrem devido à insatisfação no atendimento.

Assim, a recomendação principal que se pode fazer ao
pequeno e médio varejista não é especificamente em rela-
ção ao mês em curso, embora sempre seja possível criar
ações de estímulo a vendas imediatas para um ou outro pro-
duto, mas como se projetar para o próximo ano. O Natal de
2011 pode ou não trazer melhores resultados, dependendo,
do trabalho a ser iniciado em janeiro, com a reavaliação do
posicionamento mercadológico, apresentação visual da loja
e um programa criterioso de treinamento da equipe de ven-
das, a fim de mantê-la em sintonia com o posicionamento
da empresa e ajustada ao perfil do público-alvo. ■
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Os resultados
dependem muito
mais do que foi feito
ao longo do
ano do que criar
ações táticas
promocionais nas
próximas semanas
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Nova campanha da Speedy
A Telefônica lançou ontem na TV aberta uma nova campanha criada
pela agência DM9DDB com depoimento de consumidores reais.
No comercial, a família Cavalcanti Vieira reforça o pacote promocional
da Speedy para o final de ano. De acordo com informações enviadas
pela assessoria da Telefônica, o foco é na classe C, em um ano cujo
saldo finalizou de forma positiva. O sistema banda larga arrebatou mais
de 500 mil novos clientes, um marco no serviço da empresa.

e autorizadas pelo eterno
Rei. Antes, porém,
no primeiro semestre,
chega ao mercado o livro
Nação Corinthians.
Até agora, cinco títulos
estão previstos, além do
timão e do rei, Ronaldo,
Emerson Fitipaldi
também farão a alegria
dos fãs e um chamado
Yellow Book, sobre

a brincadeira da
amarelinha. Em média,
cada livro vai custar
R$ 6 mil e terá uma
tiragem máxima de 5 mil
exemplares. “Eles não
serão reeditados em
nenhuma hipótese”,
diz Carlos Ribeiro,
diretor da Toriba. Todos
virão com autógrafos.
E o fã que se segure!

engine marketing) pertence à
DGB. Veio dela o flerte entre os
grupos. Desde 2009, a Cadastra
cuidava apenas da performance
da Colombo na internet. Até a
concorrência, as ações eram
pulverizadas em agências
diferentes. Com a vitória da DGB,
a holding fica responsável por
itens como planos estratégicos

para links patrocinados, gestão
de comparador de preços
em sites como Shopping UOL
e BuscaPé, criação e direção de
arte de peças para a internet.
“Em termos de e-commerce,
as metas são: aumentar o volume
de vendas e de ROI (retorno
sobre investimento)”, destaca
o diretor da Cadastra.

Uma boa ideia não custa,
e ainda pode se espalhar

Estreia hoje no
www.conexoesdeideias.com.br
o segundo episódio de uma
série pela web desenvolvida pelo
Santander. O formato é de reality
show e tem Marcelo “CQC” Tas no
comando. Totalmente interativo,
o site traz histórias reais de
pessoas que criaram projetos
transformadores capazes de
melhorar a própria vida,
da comunidade ou do ambiente
de trabalho. A cada semana,
um novo episódio é veiculado.
A partir daí, o internauta participa
de discussões via redes sociais
e no site, que também contará
com a opinião de especialistas
convidados. Além disso,
é possível postar as boas ideias
no endereço eletrônico.
É, sim, uma proposta meio
utópica como o filme
A Corrente do Bem, em que um
garoto de 12 anos, vivido por
Haley Joel Osment, incita que
cada pessoa faça três favores
à outra, e assim por diante.
Mas não deixa de ser uma forma
de cativar os clientes que se
preocupam com questões como
meio ambiente e sustentabilidade.

Tomas Trojan
é diretor da
Cadastra, que
integra a DGB
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