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EM PERSPECTIVA

O valor da 
promoção
Até que ponto a oferta de prêmios pode influenciar  
o processo de escolha do consumidor? 

Por fernando murad fmurad@grupomm.com.br

O ano, para o comércio e o varejo, é di-
vido em datas promocionais. O Dia 

das Mães, no primeiro semestre, e o Na-
tal, no segundo, são as principais delas, 
mas ainda fazem parte desse calendário 
Dia dos Pais, Dia dos Namorados e Dia 
das Crianças. Até datas menos celebra-
das, como Dia do Beijo ou Dia do Ami-
go, ensejam ações para convidar os con-
sumidores para irem às compras.

Mas, afinal de contas, qual o valor da 
promoção para marcas e lojas? É um fator 
determinante para a conclusão de uma 
compra? Realmente aumenta o fluxo de 
pessoas em shoppings e potencializa as 
vendas das lojas? Duas pesquisas recen-
tes apresentam informações interessan-
tes sobre o tema.

A primeira, da HSR Specialist Resear-
chers, por meio da Officina Sophia Re-

anunCIanTe
Magda Santana Martins
Gerente de marketing do  
Market Place Shopping Center

“A principal motivação para a realização de 
uma promoção é, sem dúvida nenhuma, 
alavancar o fluxo de pessoas e o volume de 
vendas, além de prestigiar os clientes com 
um mimo. A promoção também ajuda a 
aumentar o ticket médio. Todo cliente fica 
tentado a comprar mais uma lembrancinha 
para atingir o ticket da promoção e ganhar 
um brinde ou um cupom para concorrer a 
sorteios. A participação na promoção é a 
consequência de uma relação construída 
ao longo do tempo. Não acredito que 
uma promoção influencie tanto assim 
a decisão de escolha de um shopping 
center ou de uma loja. Os clientes 
podem até optar por um shopping ou 
outro, mas dentre aqueles já preferidos 
e frequentados. Entendo que, no caso 
de shopping center, a fidelização se dá 
por meio de outros atributos, como o mix 
de lojas, conveniência, entretenimento, 
ambiente e atendimento.”

dê sua opinião
Esta discussão continua na seção  

Em Perspectiva da editoria de Marketing 
do meioemensagem.com.br

aGÊnCIa
Daniel Palma 
Gerente de planejamento da WMcCann

“A promoção faz parte do calendário das 
pessoas. É pagar menos, ter melhores 
preços e condições. Quando o presente é 
para pessoas mais queridas, como filhos 
e parceiros, há uma preocupação maior 
com qualidade. As marcas têm de ajudar 
as pessoas a encontrar a alternativa 
de presente que caiba no bolso e que 
seja pertinente. Para isso, precisam 
encontrar sua verdadeira conexão com 
a data promocional e explorar isso de 
forma emocional. É a maneira certa de se 
contextualizar. A dificuldade é encontrar 
uma maneira autêntica e verdadeira 
de se conectar. No Natal, por exemplo, 
pode valorizar o papel da mãe em vez 
da abordagem mais comum da família 
reunida. Uma promoção de grande 
magnitude pode se tornar um evento 
midiático e se tornar um elemento de 
construção de imagem. A promoção 
precisa agregar valor, facilitar o processo 
de escolha de um presente e ajudar a 
encontrar um produto de qualidade.”

aCademIa
Eduardo Andrade 
Coordenador do CBA Marketing do Ibmec

“O que motiva as empresas a realizarem 
promoções, independente do formato, é 
chamar a atenção do consumidor para 
entrar na lista dos estabelecimentos 
que ele considera ao decidir onde fará 
suas compras — quanto mais o varejista 
se destacar, fugindo da oferta comum 
para uma orientada para aquilo que as 
pessoas entendam como valor, maiores 
são essas possibilidades. Nesta época 
do ano, essa dinâmica fica mais intensa 
por um motivo óbvio: o 13º salário, que 
dobra o poder de compra do trabalhador, 
tornando-o muito mais disputado. Nesse 
ambiente de concorrência acirrada, não 
fazer promoção pode tirar o ponto de 
venda do radar do consumidor. Mas é 
preciso que os custos se paguem, uma 
vez que esse tipo de ação requer grandes 
investimentos em comunicação. Até 
porque a promoção contribui para 
aumentar o índice de atração, mas há 
outras variáveis importantes, dentre eles 
a locomoção do consumidor, a urgência 
para a compra, a exclusividade do produto 
e o preço. Só a promoção em si não é 
garantia de sucesso.”

Natal, feita pela McCann Worldgroup, 
por sua vez, mostrou como datas pro-
mocionais podem gerar oportunidades 
para as marcas que realizam ações es-
peciais. Da base, 84% afirmaram que 
preferem comprar presentes de Natal 
com alguma promoção. Além disso, 60% 
agradecem as marcas que, em sua co-
municação, dão ideias do que presen-
tear na data. Foram feitas 2,5 mil entre-
vistas online em 13 países da América 

tail, aponta a variedade de lojas (21%) e 
as opções de lazer (20%) como aspectos 
determinantes para escolher um shop-
ping center. Promoções e sorteios apare-
cem apenas em sétimo no ranking (7%). 
Apesar de não ser decisiva para a defini-
ção do estabelecimento, a promoção tem 
aderência: 64% dos 2.576 frequentadores 
de shopping center ouvidos têm o hábito 
de participar de ações do gênero.

Na classe A esse índice chega a 73%, 
contra 65%, na B, e 58%, na C. Além dis-
so, 58% da amostra afirmam já ter deci-
dido fazer compras em um empreendi-
mento em função da promoção. O índice 
da classe A, novamente, é mais alto (66%). 
Já em relação à mecânica de promoção 
mais atraente, o sorteio leva ligeira van-
tagem sobre o brinde: 51% contra 49%.

A pesquisa Truth About Next Promo: 

ConSuLTorIa
Valéria Rodrigues 
Diretora da Officina Sophia Retail

“Antes da promoção, a variedade de lojas e 
as opções de lazer, que são o core business 
dos shoppings centers, são fatores mais 
importantes para os consumidores no 
momento de escolher um estabelecimento. 
O que não quer dizer que a promoção 
não valha a pena. A promoção ajuda 
a definir um shopping, mas sempre 
dentre um leque de estabelecimentos 
que a pessoa frequenta, e também ajuda 
a aumentar o tíquete médio. Mas é 
preciso ter cuidado com a expectativa. O 
desembolso do consumidor não vai dobrar 
só pela promoção. Mas pelo histórico do 
empreendimento é possível estipular o 
limite de gastos viável. A promoção também 
ajuda a fidelizar, mas não podemos encarar 
como uma escolha momentânea. O ideal 
é que o ponto de venda passe a ser a 
primeira escolha independente da época 
do ano. O mais importante é o shopping 
center entender a necessidade e o perfil 
do frequentador para oferecer a melhor 
opção de mix e entretenimento, a fim 
de ter as melhores promoções nas datas 
especiais e, com isso, sair na frente da 
concorrência.”
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Latina, das quais mil no Brasil.
Meio & Mensagem ouviu a opinião de 

representantes do mercado sobre o va-
lor da promoção para o varejo: a oferta 
de prêmios para o consumidor é mesmo 
indispensável para atraí-lo?
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1588, p. 24, 2 dez. 2013.




