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Carmo. Ele sugere ousadia
para sair do lugar comum

Atenta.
Leny já
contratou
funcionária
temporária
para dar
tempo de
treiná-la;
e já tem
news letter
pronta

Orientação.
Em outros
anos, Wanda
buscou
capacitação
e conseguiu
aumentar
em 30% as
vendas no
período
das festas

Reportagem de capa

João Faria, Agência Cidadã

“Aproveite a internet para dialogar com os clientes ao longo do ano inteiro”

TIAGO QUEIROZ /ESTADÃO

“Para sermos
coerentes com
a marca, vamos
decorar a
vitrine com
o Papai Noel
relaxando
os pés”
Renê
Mastrorosa
BINNE CALÇADOS
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Contagem
regressiva
para deixar a
loja pronta
Saber decorar bem a vitrine para o Natal
influencia positivamente os resultados

DETALHES FAZEM
AUMENTAR VENDAS
Consultor aponta o que fazer para ter resultados

Cris Olivette

A partir do próximo mês, o cli-
ma natalino reinará em todos
os pontos comerciais, e os espe-
cialistasgarantem: saber organi-
zar a vitrine e o interior da loja
tem reflexo direto no volume
de vendas. “O lojista tem de cha-
mar a atenção do cliente. Para
isso, precisa investir no visual
da fachada e da vitrine”, afirma
o consultor de marketing do Se-
brae, José Carmo.

O diretor do Instituto Brasi-
leiro de Vendas (IBVendas),
Carlos Cruz, ressalta que para
atender a demanda é preciso
preparar a equipe de trabalho.

“Ter um bom mix de produtos,
estoques sempre abastecidos,
padronização no processo de
atendimento, boas condições
de pagamento, cumprimento
dos prazos de entrega e um su-
porte pós-venda, são fundamen-
tais para que o cliente não fique
na mão”, afirma.

Carmo acrescenta que para
manter os resultados positivos,
a contratação de funcionários
temporários deve ser feita com
antecedência. “Não adianta fa-
zer tudo isso e a equipe não es-
tar bem treinada.”

A dona da Leny Corrêa Pre-
sentes contratou sua primeira
funcionária temporária agora
em outubro, para ter tempo de
treiná-la. “Tenho um planeja-
mento bem redondinho para o
Natal. Também contratei uma
empresa de comunicação para
fazer o layout de uma news let-
ter que enviarei aos clientes a
partir de novembro”, afirma
Leny Corrêa.

No e-mail marketing, ela
usará fotos de grupos de pro-
dutosespecíficosparamulhe-

res, homens, madrinhas e ami-
go secreto. “Selecionei merca-
dorias com preços bem varia-

dos, com opções que podem
atender a várias necessidades.”

Leny conta que fará a decora-
ção da vitrine no feriado de fina-
dos. “Mas já tenho uma mesa
com produtos de Natal que aca-
bei de receber. É uma coleção
de anjos feitos em cerâmica, pa-
pel machê e fibra.” Ela espera
aumentar em 20% as vendas em
relação ao Natal de 2012.

A proprietária da Belaluz,
Wanda Dias, afirma que há três
anos procurou o Sebrae em bus-
ca de orientação para incremen-
tar as vendas no final do ano.
“Vendo uma série de itens para
iluminação, tipo de produto
que não está entre os mais dese-
jados nessa época.”

Wanda diz que foi orientada a

trabalhar melhor a vitrine nes-
se período, colocando em evi-
dência objetos de decoração co-
mo abajures, colunas e cúpulas.
“Afinal, todos querem deixar a
casa mais bonita”, afirma. Ela
também fez um curso de vitrine
no Senac e com algumas medi-
das simples, aumentou em 30%
as vendas nos últimos anos.

Na Cleo Presentes, loja de
perfumaria e maquiagem, a pro-
prietária Cleone Soares costu-
ma deixar pequenos kits prepa-
rados. “Os clientes não querem
ter trabalho. Já deixo tudo pron-
to e sempre vendo bem.”

No mercado há 11 anos, o do-
no da Binne Calçados, Renê
Mastrorosa, conta que trabalha
com um público que procura

conforto. “Ao longo do ano, a
marca fala de conforto, saúde e
bem-estar, por isso, no Natal, a
decoração da vitrine sempre re-
mete ao nosso lema. Nesse ano,
usaremos mini papais noéis des-
cansando, com os pés dentro de
um baldinho com água. É bem
sutil, mas os clientes veem as
características da nossa marca
nesse tipo de decoração.” Se-
gundo ele, sua empresa faz o pla-
nejamento para o Natal com
quase um ano de antecedência.

Já o administrador do Shop-
ping Miller Boulevar, Leandro
Cabral afirma que sua preocupa-
ção é impedir que as vitri-
nes das 34 lojas do shop-
ping instalado no Brás fi-
quem muito “carrega-

das”. “Sempre dou uma olhada
no mix que o comerciante tem
para ajudá-lo a produzir uma
boa vitrine, afinal, ela é o cora-
ção da loja.”

Para quem tem loja de bairro,
Cabral recomenda muita aten-
ção com a fachada e com a vitri-
ne. “Uma dica é cuidar bem da
iluminação e colocar os princi-
pais produtos com destaque na
vitrine, que deve ser trocada dia
sim dia não, dando a impressão
de que a loja está sempre com
novas peças.”

Segundo ele, o lojista não de-
ve pesar muito na decoração na-

talina. “Se exagerar, o
cliente vai pensar que es-
tá entrando numa casa
de artigos de natal.”

● Pesquisa

● Conforto

P ara quem tem loja de
rua, o consultor de
marketing do Sebrae,

José Carmo, recomenda
atenção especial à fachada.
“O lojista deve verificar se
ela está limpa, bem ilumina-
da, se as cores não estão des-
botadas e, principalmente,
avaliar como está a vitrine.”

Ele afirma que as vitrines

têm influência direta no com-
portamento do cliente. “O lojis-
ta tem de ser ousado, sair do lu-
gar comum. Se não temos neve
no Brasil, por que não buscar
inspiração nas florestas? O Pa-
pai Noel também não precisa
usar vermelho. O que vale é ser
diferente e fazer as pessoas pa-
rarem em frente a sua vitrine.”

Carmo conta que a vitrine

tem de levar o cliente para den-
tro da loja, onde os produtos de-
vem ficar expostos e bem sinali-
zados. “Normalmente, merca-
dorias bem sinalizadas vendem
mais rápido. Isso significa que
elas devem ter preço, garantia,
validade, forma de pagamento,
e devem ficar organizadas con-
forme a cor e o tamanho.”

Segundo o consultor, 90%
das pessoas são destras e por is-
so, entram nas lojas pelo lado
direito e saem pelo esquerdo.
“Posicione os produtos nessa
região, na altura dos olhos do
consumidor. Também pode
brincar, colocando-os em dife-
rentes alturas, misturando as
cores. O importante é que a loja

não seja quadrada. Invente e
aproveite a data para mostrar
que sua loja não é comum.”

Depois de atrair e despertar o
desejo de consumo, o comer-

ciante deve contar com uma
equipe bem treinada, que vai au-
xiliar o cliente a realizar a com-
pra. Por isso, é importante que
os temporários sejam contrata-
dos com antecedência, para
que dê tempo de treiná-los.
“Sem treinamento, a probabili-
dade de o funcionário novo er-
rar é altíssima, e todo o investi-
mento que foi feito para levar o
cliente até a loja, é jogado fora.”

Comunicação. O sócio da
Agência Cidadã, João Faria afir-
ma que os empresários preci-
sam manter contato com os
clientes ao longo do ano todo.
“Não dá para esperar chegar a
época de Natal para tentar dialo-

gar com o público alvo”, diz.
Faria ressalta que atual-

mente a comunicação foi de-
mocratizada e que não há des-
culpas para que esse contato
não seja mantido o ano intei-
ro. “Hoje, é possível que as
pequenas lojas cultivem esse
tipo de relacionamento com
os seus clientes por meio de
e-mail marketing e ações nas
redes sociais.”

O empresário lembra que
é sempre bom manter a mes-
ma pegada usada na comuni-
cação da marca durante o
ano. “Não é porque é Natal
que o lojista tem de se desli-
gar do posicionamento ado-
tado ao longo do ano.”

82%
É o porcentual da população que
irá comprar pelo menos um pre-
sente neste Natal, segundo estu-
do feito pela Hello Research

33%
Esse é o porcentual de membros
da classe A brasileira que preten-
de comprar presentes pela inter-
net, aponta o levantamento

31%
Dos entrevistados tem intenção
de gastar mais este ano, enquan-
to 45% gastará o mesmo que gas-
tou no Natal de 2012

R$ 2 mil
Esse é o valor que os entrevista-
dos da classe A pretendem gas-
tar em presentes utilizando diver-
sas formas de pagamento
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 out. 2013, Oportunidades, p. 4.




