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Papai Noel, a sabedoria de quem
realmente sabe encantar o cliente
Amado pelas crianças,
ele é bem-vindo em qualquer
ponto do comércio varejista

Não há chaminés, não há renas
cruzando o céus, não tem neve
caindo... Mas o Papai Noel existe.
Quem prova a existência do ve-
lhinho é o empresário e ator Sil-
vio Ribeiro, criador do primeiro
curso para formação de Papai
Noel em 1976, em São Paulo.

Ribeiro dirige a Claus Eventos,
é orgulhoso de encarnar um dos
símbolos mais fortes da festa de
Natal e defende o lado mágico e

menos comercial dessa figura que
povoa o imaginário infantil. Úni-
co brasileiro a integrar a Interna-
tional Order of Santa’s que con-
grega Papais Noéis de vários paí-
ses, diz que a vida deste persona-
gem vem mudando para melhor
nos locais onde ele presta servi-
ços. É que há mais de 30 anos seu
espaço ficava nas zonas mortas
dos shoppings e lojas de departa-
mentos e, em alguns casos, havia
necessidade de setas indicando o
lugar onde ele estava.

Hoje, o Papai Noel ocupa áreas
nobres nos centros de compras e

o mercado percebeu a magia que
ele proporciona ao ambiente com
motivos natalinos. Humaniza as
relações entre clientes e o co-
mércio e ajuda a formar uma
egrégora, a união de energias po-
sitivas , comenta Ribeiro.

Do ponto de vista da quebra
de resistência à compra, o per-
sonagem é ponto-chave, diz o
ator-empresário. As crianças o
reconhecem como alguém dig-
no de confidências e, satisfeitas
com o contato, influenciam a
decisão dos pais durante o tem-
po em que fazem compras. ■
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...SILVIO RIBEIRO

Papai Noel e diretor da Claus Eventos

TRÊS PERGUNTAS A...

Não se sabe quantos eles são.
O fato é que a atividade conquistou
respeito, além da importância como
suporte para as vendas de Natal.

Mesmo reconhecendo o
caráter mágico da figura
do Papai Noel, o personagem
é um grande recurso para
estimular as vendas...
É um excelente incentivador
de compras. Entretanto, o
estabelecimento onde há um
Papai Noel deve corresponder

à expectativa gerada por ele.
Seu público-alvo, a criança, confia
nas recomendações. É necessário
dar preparo ao profissional.
Não há idade para encarnar
este papel, mas os vovôs ou
vovós têm mais sensibilidade
para dialogar com a meninada.

Quando teve início
sua carreira?
Na década de 1970 trabalhei nas
Casas Pirani, no centro de São
Paulo. Também ganhei experiência

internacional nos EUA. Estive
na cidade de Dayton, em Ohio.

Qual o perfil do frequentador
de seus cursos?
Formamos profissionais para
shoppings, hipermercados e lojas de
rua. São pessoas de ambos os sexos
e várias classes sociais. Para eventos
é importante que tenha formação de
ator. Temos ainda um curso especial
para executivos ou pessoas que
pretendam agir como Papai Noel
entre familiares e amigos.

Curso ensina como ser um bom Papai (ou Mamãe) Noel. Importante é que o interessado seja bem-humorado, bem-disposto e goste muito de crianças

“Papai Noel é uma
figura mágica
e ajuda a criar
uma atmosfera de
energias positivas

Desconto Aqui
e o bom negócio das
compras coletivas

O brasileiro é atraído pelos sites
de compras coletivas. Do outro
lado, estão empreendedores que
acreditam no poder de compra
da classe média ascendente
e jogam todas as fichas neste
comércio eletrônico. Rafael
Cunha é um desses empresários
que estão colhendo bons
resultados com a junção site de
compras/novos consumidores.
Há dois meses ele abandonou
a sociedade em uma
agência de publicidade,
criou o Desconto Aqui e
só nos últimos 15 dias
já faturou quase R$ 600 mil.

Azul vai aonde o
povo está. Abriu loja
no Mais Shopping

Pedro Janot, presidente da Azul,
está animado com a circulação
de quase 2 milhões de pessoas
que frequentam o Mais Shopping
no Largo 13 de Maio, na Zona Sul
paulistana. Reduto do consumidor
da nova classe média, o shopping
agora tem uma loja comercial
da Azul para a venda de
passagens e pacotes de viagens.
O ponto de venda no Mais
Shopping cumpre a estratégia de
aproximar ainda mais a empresa
de seu público-alvo e razão de
sua fundação há quase dois anos.

Serenata de amor
como presente para
os dias de festas

Período de presentes e a Garoto
apresenta uma alternativa.
Uma caixa recheada de corações
de Serenata de Amor é a
novidade que a empresa faz
chegar aos pontos de venda
de todo o Brasil neste mês.
O bombom da Garoto tem
recheio de castanha de caju
com pedaços crocantes.
É coberto com chocolate
ao leite e tem agora versão para
presente. O lançamento tem
embalagem vermelha ou amarela.
Cada caixa contém 126 gramas
e nove unidades. O preço
médio sugerido é de R$ 9,75.
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