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» NAIRA SALES

C
om o fim do mês de
abril, os lojistas já fo-
cam atenções nas novi-
dades para o Dia das

Mães, segunda data comemo-
rativa mais importante do co-
mércio, atrás apenas do Natal.
Dados da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC) apontam
que as vendas deverão registrar
crescimento real de 5,8% frente
ao ano anterior, movimentando
cerca de R$ 2,29 bilhões. Confir-
mada a estimativa, seria a me-
nor alta desde 2009, quando
houve aumento de 3%, informa
a CNC. Para aproveitar o bom
momento, especialistas em va-
rejo recomendam bom planeja-
mento para não faltar produtos
no estoque e investimento em
treinamento da equipe de aten-
dimento para evitar surpresas.

A estimativa de vendas da
Associação Brasileira de Lojis-
tas de Shoppings (Alshop) é si-
milar à projeção da CNC, com
alta de 6% ante 2012. Em nota,
a entidade acredita que a ex-
pansão do crédito e o aumen-
to da renda devem favorecer o
crescimento, mesmo em um
cenário econômico que deixa
o consumidor menos propen-
so às compras. 

Confiante em forte expan-
são das vendas, o Clube de Di-
retores Lojistas do Rio de Ja-
neiro (CDL-Rio) divulgou estu-
do revelando que o comércio
carioca deverá contratar cerca
de 5 mil empregados temporá-
rios – 3% a mais do que no ano
passado – para trabalhar na
data comemorativa.

Segundo o coordenador aca-
dêmico do MBA de Gestão Co-
mercial e Vendas da Escola de
Negócios da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro
(IAG-PUC Rio), Jorge Duro, o
trabalho de capacitação de ven-
dedores e até mesmo de quem
trabalha no caixa é fundamen-
tal para fidelizar a clientela. “Is-
so vale para qualquer momen-
to, não só no Dia das Mães, mas
um bom atendimento faz o
cliente sempre voltar. Datas co-
mo essa são boas oportunida-
des para mostrar que o serviço
está sendo bem feito”, avalia.

De acordo com Duro, para
se preparar para a grande de-
manda de clientes nos estabe-
lecimentos comerciais é impor-
tante que a equipe de vendas
tenha conhecimento exato do
estoque em termos de quanti-
dades e especificações. “Além
disso, os funcionários precisam
estar motivados para criar um
clima envolvente, o que nor-
malmente gera um efeito mul-
tiplicador de vendas”, diz. 

Para o coordenador do IAG-
PUC Rio, os lojistas também
precisam explorar da melhor

maneira possível os canais de
venda disponíveis. “As marcas a
não podem ficar esperando o
freguês aparecer. Ele precisa se
antecipar, surpreender, encan-
tar o cliente, explorando os mais
diversos canais de comunica-
ção e de venda”, comenta Duro,
acrescentando que há sites e
cursos em vídeoaulas muito in-
teressantes e com um investi-
mento bem acessível para trei-
namento nessa área.

Campanha de vendas

Para o Dia das Mães desse
ano, o Shopping Leblon, na
Zona Sul do Rio de Janeiro, in-
vestiu R$ 700 mil na campanha
Destinos Inspiradores, que
sorteará pacotes de viagens
entre os clientes que fizerem
compras acima de R$ 800.
"Com a data, esperamos um
aumento de 12% no fluxo de
visitantes e de 18% nas vendas
em relação a igual período do
ano passado”, afirma superin-
tendente do empreendimento,
Sandro Fernandes.

Já o Via Parque Shopping, lo-
calizado na Zona Oeste do Rio,
investiu na campanha Mamãe
Nota 20, que dará cupons para
os clientes que tiverem R$ 450
em compras concorrerem a sor-
teios diários. "O Dia das Mães é
a segunda data mais importan-
te do varejo e merece uma ação

Varejo em ritmo lento
não diminui otimismo

DIA DAS MÃES

exclusiva para homenagear as
nossas clientes", diz a gerente
de marketing do shopping, Ro-
berta Pedroso. De acordo com
ela, a expectativa para o período
é de alta de 20% e 15% nas ven-
das no fluxo de visitantes, res-
pectivamente, ante igual perío-
do do ano passado.

Especializada em produtos
de casa, mesa e banho, a Alfaias
investiu R$ 600 mil na criação
de uma coleção exclusiva para
o Dia das Mães. Entre os pro-
dutos estão toalhas bordadas e
capas de almofada que trazem
inscrições bem humoradas,
como Mamãe Querida, Eu que-
ro a minha mãe e Manhêêê.
“Há ainda opções para quem
quer presentear as avós”, infor-
ma a diretora executiva da mar-
ca, Eileen Worcman.

De acordo com a executiva, a
Alfaias projeta aumento de 15%
nas vendas durante o Dia das
Mães desse ano ante igual pe-
ríodo do ano passado. "Para
nós, as mães são a representa-
ção da nossa ideia de lar: doces,
carinhosas, acolhedoras, zelo-
sas.", afirma Eileen.

Otimismo

Especializada em presentes
temáticos, a loja Fitá também
está lançando uma linha de
produtos especiais para esse
mês. De acordo com a gerente

de marketing da marca, Simo-
ne Baiseredo, a coleção Mãe
Linda buscou inspiração na
moda para criar camisolas, bol-
sas, chaveiros, porta documen-
to de carro, entre outros itens
que remetem ao Dia das Mães.
O investimento na nova cole-
ção foi de R$160 mil e a expec-
tativa é de atingir alta de 20%
nas vendas, informou Simone.
“Todos os produtos trazem as
famosas estampas de lenço,
ícone dos anos 90, em diversas
cores”, acrescenta. 

Segundo a executiva, a em-
presa procura entender o que o
público busca antes de criar
qualquer coleção. " E em cima
disso desenvolvemos itens que
encantem e que ao mesmo tem-
po levem praticidade para o dia
a dia do nosso cliente", revela.

A loja especializada em pro-
dutos de decoração Empório
Dona Xica prevê aumento de
60% no mês de maio em relação
aos demais meses do ano. “Tu-
do por conta do Dia das Mães”,
diz a sócia da empresa Tathiana
Rezende. "Esperamos faturar
em torno de R$ 75 mil. Selecio-
namos peças para todos os ti-
pos de mães, desde a romântica
a esportista", completa

Para bebês

Ano passado, as amigas
Priscilla Bergman e Cristiane
Alencar decidiram se unir para
criar um novo conceito de loja
de enxoval e decoração para
bebês e crianças. Segundo as
duas sócias, a cidade ainda é
carente em estabelecimentos
que tivessem produtos com
um conceito clássico e chique
ao mesmo tempo. “Foi a partir
dessa oportunidade de negó-
cios que surgiu a ideia da BK
Home. O nome vem de B de
Babies e K de Kids”, conta Pris-
cilla, acrescentando que, ao
longo de 2012, ela e a sócia fi-
zeram pesquisas de mercado
para trazer novas ideias e ten-
dências para as coleções.

Segundo Cristiane, a BK Ho-
me não fará nenhuma ação pro-
mocional específica para a data
comemorativa. Ainda assim,
como o público-alvo preferen-
cial da marca são mulheres, o
Dia das Mães acaba não pas-
sando em branco por conta de
uma iniciativa que a empresa
faz todos os meses.

“Pretendemos manter o cur-
so dado por Olivia Bernades
que fala desde da amamenta-
ção ao banho, lista básica de
enxoval e utensílios funda-
mentais", explica a empresá-
ria, acrescentando que, como
a loja é muito recente, o Dia
das Mães será um bom teste
para medir o potencial de ven-
das dos produtos. “Esperamos
que seja muito bom para nós",
diz Cristina, confiante.
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Priscilla e Cristiane: data será um bom teste para a marca

João Eduardo quer tirar 10 na redação do Enem. Mas tem
duas pedras no caminho. Uma delas: não gosta de escrev-
er. A outra: considera impossível fazer um bom texto em
30-40 linhas. A limitação de espaço o inibe. Ele fica paral-
isado. As ideias se vão. Quando reaparecem, é tarde. O
tempo acabou. "Me dá uma ajudinha?", pede o garotão.
"Claro que sim", respondemos nós.

Sem mistérios
Escrever é como preparar uma sobremesa gostosa ou
uma festa nota mil. Uma e outra não caem do céu. Ex-
igem planejamento e tempo. Para dar uma bela festa,
temos de escolher a data, o lugar, os convidados, a bebi-
da, a comida, a música. Depois, bolar e encaminhar os
convites, comprar ingredientes, fazer as delícias, con-
tratar garçons, providenciar pratos, copos, talheres e
guardanapos. Ufa!
Redigir também dá trabalho. Várias providências antece-
dem a marcha da locomotiva. Há que delimitar o tema,
traçar o objetivo, definir a ideia central, escolher argu-
mentos, buscar uma introdução atraente, descobrir um
fecho de ouro. Não é pouco. Mas está ao alcance da mão.

O que é?
Escrever é mandar recado. A receita de uma sobremesa
é um recado. O convite para a festa de 15 anos é um
recado. O horóscopo publicado no jornal é um recado.
A redação da escola é um recado. Ensaios, dissertações
e teses também.
Mandamos e recebemos recados todos os dias. A domés-
tica anota a mensagem para a patroa ausente. O médico
prescreve remédios para o enfermo. O professor dá o
tema da pesquisa. Você escreve um e-mail para o amigo.
Seu colega manda um bilhete pra você. É tudo recado.
O trabalho escolar - de qualquer nível - é recado. Então,
por que o frio na espinha? Só de pensar nele as mãos
gelam. O coração dispara. O suor jorra. Esses sintomas
têm nome - medo. Dois monstros respondem pelo pavor.
Um: o que dizer. O outro: como dizer.

Desafio
Sobre o que escrever? Eis o grande desafio. Sem enfrentá-
lo, nada feito. Uma ideia vaga na cabeça, a folha em bran-
co e o teclado do computador? Acredite. Só com eles você
não chega a lugar nenhum. É preciso pôr os pés no chão.
Pensar. E deixar as ideias bem claras.
Guarde isto: você vai escrever um pequeno texto, não um
verbete de enciclopédia. O primeiro passo é traçar uma
rota. Uma só. Especifique a ideia vaga que tem em
mente, restrinja o tema, ponha-lhe limites. Em suma: se-
lecione um item particular no leque de possibilidades.

Escolha
Digamos que o tema seja moda. Ele oferece uma gama
enorme de aspectos: a indústria da moda, quanto custa
andar na moda, a moda ditada pela televisão, a moda dos
anos 60, a moda hippie, a moda do verão, a história da
moda, dize-me como te vestes e dir-te-ei quem és, os
destaques dos desfiles de Milão, a moda no circuito
Paris-Milão-Nova York. Etc. e tal.
Viu? Os tópicos destacam galhos de uma imensa floresta.
Mais restrito, o tema se torna mais concreto. Ao se de-
cidir por um, esquecem-se os demais. Concentram-se os
esforços no desenvolvimento do eleito.

Olho vivo
A escolha exige cuidados. O mais importante: não fugir
do tema. Impõe-se ter certeza de que o aspecto está rela-
cionado com ele. Bem amarradinho. Mais ou menos não
vale. Suponha que o tema seja criminalidade. Você optou
pelo tópico violência na tevê. Meio fora, não? Deixe-o de
lado. Busque um mais claramente ligado ao tema. Por ex-
emplo: relação do consumo de drogas com o aumento da
criminalidade.

Resumo da ópera
Definido o rumo, adeus, sensação de que só um livro se-
ria capaz de esgotar o assunto.

Diquinha útil 1
Escrever é habilidade como nadar, saltar, digitar. Exige
treino. Escreva muito e sempre. Todos os dias. Não se
preocupe com a correção. Escreva e jogue no lixo. A práti-
ca desinibe a cabeça e solta a mão. Com ela, adeus, sen-
sação de que não há nada a dizer. Adeus, sensação de que
só um verbete de enciclopédia pode dar o recado.

Diquinha útil 2
Sobre o que escrever? Sobre qualquer assunto. Você es-
colhe. Gosta de futebol? Fale sobre a partida que você viu
na tevê. Prefere novela? Escreva sobre um aspecto - um
personagem especial, uma passagem inesperada, o en-
contro amoroso. Tem uma quedinha pelo telejornal?
Redija sobre o tópico que lhe chamou a atenção.
O importante é escrever - muiiiiiiiiiiiiiito e semmmmm-
mmmmmmpre.
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Números da CNC apontam que as vendas do comércio brasileiro crescerão 5,8%
na data comemorativa. Já a Alshop estima alta de 6% no faturamento do setor

PRATELEIRA

Você já pensou como blindar sua empresa da
concorrência? E como gerar valores estratégicos e
financeiros nos bons e maus momentos? Se suas
respostas estão ligadas a novas tecnologias,
economia de escala ou inovação, sua empresa está
no caminho certo. Na obra, os autores mostram
que, ao conquistar os consumidores, a
recompensa para sua marca pode ser muito maior
do que mero retorno financeiro. Com funcionários
bem treinados e atendimento personalizado o
caminho para o sucesso fica mais fácil.

LIVRO: AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  CCIINNCCOO  EESSTTRREELLAASS  AUTORES: LLEEOONNAARRDDOO  IINNGGHHIILLLLEERRII  EE  MMIICCAAHH  SSOOMMOOLLOONN  
EDITORA: SSAARRAAIIVVAA  NÚMERO DE PÁGINAS: 224488  PREÇO: RR$$  3399,,9900

Atendimento nota mil
DIVULGAÇÃO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 maio 2013, Seudinheiro, p. B10. 




