
34 marketing

25 NOV 2013

varejo

Por um final de ano feliz
Em ano de economia morna, período natalino ganha importância  
na estratégia de comércio, indústria e varejo para atingir metas 

Por fernando murad fmurad@grupomm.com.br

Intenção de gastos por presente

Menos de  
R$ 20

Entre R$ 20  
e R$ 40

Entre R$ 40  
e R$ 80

Entre R$ 80  
e R$ 120

Mais de 
 R$ 120

Aos seus pais 3% 25% 33% 19% 19%

Ao seu/sua parceiro (a) 2% 15% 26% 29% 29%

Ao(s) seu(s) filho(s) 2% 13% 26% 26% 32%

As outras crianças da família 11% 42% 28% 13% 6%

Aos outros membros da família 11% 39% 32% 13% 5%

Aos amigos 15% 46% 27% 8% 4%

Base: 2.500 entrevistas em 13 países da América Latina, sendo 1.000 no Brasil
Fonte: Truth about Next Promo: Natal – McCann Worldgroup

Em sua origem, o Natal era uma festa 
pagã em comemoração ao solstício de 

inverno (fenômeno da astronomia que 
marca o início da estação, sendo em de-
zembro, no Hemisfério Norte, e em junho, 
no Hemisfério Sul) e que estava ligada ao 
calendário agrícola. Séculos mais tarde, 
o cristianismo assumiu a data para cele-
brar o nascimento de Jesus Cristo.

Além do aspecto religioso, a celebração 
ganhou ao longo dos tempos outros costu-
mes e símbolos, como a troca de presen-
tes e a imagem do Papai-Noel, que come-
çaram a dar outra conotação ao festejo, 
que se consolidou como a principal da-
ta promocional do calendário ocidental.

Em anos em que a economia anda de 
lado, como é o caso de 2013, a data con-
centra os desejos dos acionistas por um 
final de ano próspero. Mas a tarefa não 
será fácil. Além de encarar uma acirrada 
concorrência, as empresas terão de con-
vencer o principal convidado desta festa, 
o consumidor, que anda bem ressabiado.

De acordo com pesquisa do Progra-
ma de Administração do Varejo (Provar), 
da Fundação Instituto de Administração 
(FIA), o índice de pessoas que pretendem 
efetuar uma compra no último trimestre 
de 2013 é o mais baixo desde 2006. Ape-
nas 46,8% dos paulistanos deverão adqui-
rir um bem durável no período, queda de 
9,2 pontos percentuais em relação ao re-
gistrado nos últimos três meses de 2012.

 Pelos números da pesquisa Retratos da 
Sociedade Brasileira – Intenção de Com-
pras, feita pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), 40% dos brasileiros pre-

tendem gastar menos com as compras de 
fim de ano em comparação com 2012. 
Outros 34% devem gastar o mesmo, e só 
11% dizem que os gastos serão superio-
res aos do ano passado.

“Está claro que o ciclo de euforia se des-
fez. Voltamos ao patamar normal. As em-
presas sabem que o bolso do consumidor 
está cauteloso e por isso estão indo o quan-
to antes para a rua para tentar tirar share 
da concorrência”, aponta Nuno Souto, pro-
fessor do Provar da FIA. Para a Associação 
Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), 
as vendas devem crescer 5% neste Natal.

Efeito digital
A antecipação das ações de final de ano 

para estimular o consumo — o exemplo 

mais emblemático é a inauguração de de-
corações de shoppings e o lançamento de 
promoções na primeira semana do mês de 
outubro — é uma das estratégias adotadas 
pelo comércio, varejo e indústria. E os esfor-
ços de comunicação com a temática nata-
lina podem render bons frutos. De acordo 
com a pesquisa Truth About Next Promo: 
Natal, realizada pela McCann Worldgroup 
em 13 países da América Latina, 60% dos 
entrevistados agradecem as marcas que 
dão ideias do que presentear. Já 84% pre-
ferem comprar presentes de Natal com al-
guma promoção (veja outras informações 
nas tabelas).

O clima de antecipação das compras ga-
nhou um aliado com a importação, em 2010, 
da Black Friday — data promocional do va-

Dos panetones 
aos drinques

Além do tradicional peru — ou 
de outras aves aparentadas —, 
panetones e bebidas ajudam a 
animar a celebração familiar e, 
consequentemente, aquecem as 
vendas. De olho na conquista da 
terceira posição no mercado que 
movimenta R$ 476 milhões, a Arcor 
está investindo R$ 3 milhões em 
ações de marketing e promoções 
nos pontos de venda de sua linha de 
panetones. “Enquanto o mercado 
registrou crescimento de 0,2% em 
valor em 2012, a Arcor cresceu 44%. 
Nossa grande aposta são os novos 
sabores da linha de recheados: 
trufado e creme de avelã”, destaca 
a diretora de marketing Loredana 
Mariotto. Com crescimento de 72% 
nos últimos cinco anos, a categoria 
de uísque também deve apresentar 
um bom desempenho. “Fizemos 
recentemente um estudo com a TNS 
e os resultados mostram que 98% 
dos entrevistados disseram que 
gostariam de ganhar uma garrafa 
do produto de presente e que 89% 
consideravam dar uma de presente 
para alguém”, conta Eugenio 
Garcia-Perate, head de marketing 
de inovação da Diageo Brasil. Dona 
de marcas como Johnnie Walker, a 
companhia reservou para o Natal 
o relançamento do rótulo Johnnie 
Walker Double Black, o lançamento 
de uma edição limitada de Johnnie 
Walker Blue e a criação de pop up 
stores em Brasília, Curitiba, Rio de 
Janeiro e Ribeirão Preto.

rejo norte-americano associada ao feriado 
de Ação de Graças. Em sua quarta edição 
(marcada para 29 de novembro) e com um 
Código de Ética, feito pela Câmara Brasilei-
ra de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), 
para conter abusos como a maquiagem de 
preços, a ação promocional criada pelo site 
Busca Descontos espera ultrapassar a mar-
ca de R$ 217 milhões em vendas registrada 
no ano passado.

“Três a cada dez internautas que procu-
ram uma oferta da Black Friday voltam ao 
mesmo site para o Natal. A data funciona 
não só como antecipação, como também 
promove engajamento. O brasileiro é mais 
sensível a comparação de preços e esta é 
uma oportunidade espetacular de atingir 
esse consumidor”, afirma Fabio Coelho, 
diretor-geral do Google  no Brasil.

De acordo com dados do site de bus-
ca, no início de novembro já havia sido 
registrado um aumento de 40% nas bus-
cas por descontos e promoções da Black 
Friday. “Em 2012, o resultado foi acima 
da expectativa: cinco vezes mais acessos 
e cinco vezes mais cliques nos sites dos 
varejistas. A tendência é que cresça cada 
vez mais. Os e-shoppers crescem a 20% 
ao ano, já são 50 milhões, e a Black Friday  
vai continuar trazendo novos. Tanto lo-
jas físicas quanto online estão atuando. 
O mais importante é alinhar a comunica-
ção para quem é multicanal”, afirma Li-
diane Tahan, gerente de varejo do Google.

Rua 25 de março lotada às vésperas do Natal do ano passado: vendas devem crescer 5% em 2013 

Natal em números

66% 93% 60% 64% 52% 60%
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1587, p. 34, 25 nov. 2013.




