JC&Cia Jornal do Lojista

Editor // Vinicius Medeiros

B-8 • Jornal do Commercio • Quarta-feira, 11 de dezembro de 2013

RELACIONAMENTO

Vale tudo para manter as
vendas aquecidas no Natal
Pesquisa da CNI aponta que 40% dos brasileiros pretendem gastar menos no período.
Para cativar clientes, estabelecimentos comerciais apostam alto em ações promocionais
DIVULGAÇÃO

» NAIRA SALES
orteios de carros e troca
de cupons por kits, vales-compra e viagens são
algumas das estratégias
de estabelecimentos comerciais para atrair clientes durante o período natalino. Tudo isso para mudar o quadro detectado por pesquisa da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), que sinaliza que as vendas podem ser menores do que
2012. De acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados pretendem gastar menos
no Natal em relação a igual período do ano passado.
De acordo com a CNI, dificuldades financeiras dos consumidores devem se refletir
nas compras de fim de ano. Pelo menos 48% das pessoas ouvidas responderam que tiveram dificuldade para pagar
suas contas ou compras a crédito. Outros 34% assumiram
dívidas para cobrir despesas,
enquanto 52% afirmaram que
vão diminuir despesas.
Sócio-diretor do Grupo
AZO, consultoria especializada em varejo, Marco Quintarelli acredita que os lojistas já
perceberam esse quadro a
tempo e estão tentando “antecipar” as vendas de Natal com
a realização de promoções
bem agressivas. “As lojas estão
focando na extensão do prazo
de pagamento para atrair os
consumidores e, com isso,
aproveitar o dinheiro extra
oriundo do 13º salário”, diz.
De acordo com Quintarelli,
para que as vendas sejam altas
no Natal, os lojistas devem facilitar as condições de pagamento e apostar em produtos de
baixo valor agregado. “As lembrancinhas serão mais fácil de
vender. As compras ‘casadas’
também podem ajudar”, orienta o consultor, que corrobora o
resultado da pesquisa. “Ajustar
as contas, ‘limpar o nome’ e ter
fôlego para pagar IPTU e IPVA,
entre outras coisas, parecem a
prioridade dos consumidores.
Até porque, quem não tiver
com crédito em dia não conseguirá fazer novas compras”,
completa.
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Promoveremos um evento em cada
uma das nossas lojas, uma espécie
de pré-réveillon Missiza. Vamos
oferecer espumante e petiscos, além
de dar um brinde para nossas
clientes, um pingente com os
dizeres sorte, saúde e amor."
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Simone Oelsner

Estratégia
Franqueado da Imaginarium no Shopping Grande Rio,
em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Flávio Cardoso conta que, por conta do cenário econômico em desaceleração, a loja aumentou o número de parcelas para pagamento, que passaram de seis
para 10. Além disso, o empresários criou uma ação promocional para cativar a clientela.
“Estamos dando um brinde de
Natal nas compras acima de

Sócia da Missiza

R$140”, conta Cardoso.
Na avaliação do empresário,
para atrair clientes e manter as
vendas aquecidas, o lojista precisa ter em mente que é fundamental oferecer produtos variados, que atendam a diferentes
perfis e bolsos, tudo isso com
qualidade. “Outra questão muito importante é manter a equipe bem treinada e motivada, já
que Natal sempre tem grande
movimento”, comenta Cardoso,
que estima alta de 8% nas vendas em 2014 frente a 2013.
A loja de roupas femininas
Missiza está com descontos de
até 50% da coleção primavera,
que continuará nas prateleiras
até o final do ano. Sócia da
marca, Simone Oelsner acredita que fazer promoções, oferecer produtos com preços
atrativos no Natal e realizar
eventos para os clientes próximo da data são boas táticas
para cativar os consumidores.
“Promoveremos um evento,
no dia 18 de dezembro, em ca-

da uma das nossas lojas, uma
espécie de pré-réveillon da
marca. Vamos oferecer espumante e petiscos, além de dar
um brinde para nossas clientes, um pingente com os dizeres como sorte, saúde e amor”,
revela a empresária. “Esperamos entrar o ano bem para chegar a meta de 20% de crescimento nas vendas em 2014 em
relação a este ano”, completa.
Franqueada da My Place, de
moda feminina, no Boulevard
São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, Gisele Scherer
está dando até 50% de desconto nas compras para o Natal.
Segundo ela, a desaceleração
do varejo de vestuário, que já
vem desde o início do ano, não
deixa outra alternativa aos lojistas se não realizar promoções para manter as vendas
aquecidas, apesar de reduzir
as margens de lucro. “O vestuário vem sofrendo bastante
nos últimos anos, uma vez que
aumenta a cada dia a busca
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"Louvado seja São Luís de Camões
com seus caminhos sempre errados
e sua sintaxe sempre certa."
Paulo Mendes Campos

por eletroeletrônicos, principalmente entre pessoas das
classe B e C”, afirma.
Gisele conta que vem trabalhando constatemente na fidelização dos consumidores.
“Procuramos vender produtos
atraentes e diferenciados. Também nos esforçamos ao máximo para ter preços competitivos. Acredito muito na boa prestação de serviço e na excelência
no atendimento para tornar o
cliente fiel”, comenta Gisele,
que investiu 30% a mais na formação do estoque de Natal deste ano em relação ao ano passado. “Nossa meta é obter lucro
13% superior ao do ano passado”, acrescenta a empresária.
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Dicas de
Português

O Santa Cruz Shopping, na
Zona Oeste do Rio, vai sortear
um carro zero quilômetro neste Natal para os consumidores
que juntarem notas fiscais no
valor de R$ 200 adquiridas em
compras no shopping. Segundo a gerente de marketing do
empreendimento, Carla Barbosa, a linha de vestuário deverá estar entre os presentes mais
procurados, seguidos por eletroeletrônicos e brinquedos. “O
Natal é a data mais importante
do varejo. A campanha de Natal é uma oportunidade para os
clientes fazerem suas compras
e ainda concorrerem a um presente inesquecível”, afirma.
Já o Shopping Grande Rio
lançou uma iniciativa ousada.
Na promoção Grande Natal, os
consumidores concorrerão a
um apartamento de dois quartos mobiliado com um carro na
garagem. Para participar, o
cliente terá que juntar R$ 400
em compras nas lojas participantes e trocar por cupons para concorrer ao sorteio.
De acordo com a gerente de
marketing do empreendimento, Vanessa Mourão, a ideia foi
presentear os clientes com
um Natal encantador e surpreendente. “Os prêmios refletem a ideia que pretendemos transmitir para os nossos
clientes, de sonho e encantamento”, conta Vanessa.
Já o Passeio Shopping, em
Campo Grande, Zona Oeste do
Rio, dará de presente aos clientes neste Natal bichinhos de
pelúcia que representam os
cinco continentes. Para participar da promoção campanha
Amiguinhos do Mundo é preciso juntar notas fiscais, no valor de R$350, em compras efetuadas em lojas do empreendimento até 24 de dezembro.
“Esperamos um bom resultado no Natal. Além de alegre e
festiva, é a data que mais movimenta o comércio”, afirma o
gerente de marketing da unidade, Aldo Oliveira.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 dez. 2013, Seudinheiro, p. B-8.
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Lá do céu, o sorriso de Mandela abraça a Terra. A turma
retribui com dança, cantos e cores. Não chora. Lágrimas
destoam do homem que honrou o quase um século de vida. Na caminhada, conjugou muitos verbos. Incluir foi
um deles. Negociar, outro. Perdoar, o mais flexionado. Foi
tarefa hercúlea. Num país dividido e banhado de ódio,
unir e curar exigiu engenho e arte.

Gratidão
Nós somos gratos ao mestre. Bons alunos, aprendemos os mistérios dos verbos cheios de idas e vindas.
Alguns apresentam pedras na grafia. Outros na conjugação. Outros, ainda, na regência. Mas, como diz o povo sabido, de grão em grão a galinha enche o papo. Vamos por partes.

Vem junto
Incluir
pertence à equipe de possuir e retribuir. Eles exigem
atenção plena no presente do indicativo. A terminação
da 3ª pessoa do singular é i (inclui, possui, retribui). Muitos grafam e (inclue, possue, retribue). Bobeiam. Xô, penetra! Melhor: incluo (possuo, retribuo), inclues (possues, retribues), inclui (possui, retribui), incluímos (possuímos, retribuímos), incluem (possuem, retribuem).

A gente se entende
Bom negócio? É o que agrada a gregos e troianos. Ninguém perde. Todos ganham. Daí por que negociar é preciso — sentar-se à mesa, ouvir as partes, ponderar argumentos e dar a cada um a fatia segundo o merecimento.
Assim: negocio, negocia, negociamos, negociam; negociei, negociou, negociamos, negociaram; que eu negocie,
ele negocie, nós negociemos, eles negociem.

A melhor vingança
Dizem que Deus só tem um vício. É perdoar. O verbo é
tortuoso, mas conjugá-lo compensa. Faz bem. A pessoa
que o flexiona obtém o lucro substantivo. Deixa de cultivar no próprio corpo o mal que pensa prejudicar o outro.
O ressentimento, que envenena, morre de inanição. Percebeu? Perdoar é a melhor vingança.
A reforma ortográfica pegou o trissílabo de carona. Ao
cassar o acento do hiato oo, deu-lhe mais leveza e rapidez. Beneficiou também os demais verbos terminados em -oar. É o caso de doar, coroar e abençoar. Agora
é assim: perdoo (doo, coroo, abençoo), perdoa (doa,
coroa, abençoa), perdoamos (doamos, coroamos,
abençoamos), perdoam (doam, coroam, abençoam);
que eu perdoe (doe, coroe, abençoe), ele perdoe (doe,
coroe, abençoe), perdoemos (doemos, coroemos,
abençoemos), perdoem (doem, coroem, abençoem). E
por aí vai.

Como usar?
Sabia? Perdoar joga no time de pagar e agradecer. O trio
exige preposição para pessoas e a dispensam para coisas:
Paga-se alguma coisa, mas se paga a alguém: Maria pagou a conta. Eu pago o aluguel todos os meses. A empresa ainda não pagou o décimo terceiro salário. O INSS pagou aos pensionistas. O governo paga aos funcionários
sem atrasos. Antes, não lhes pagava com pontualidade.
Deus pague a você. Deus lhe pague.
***
Agradece-se alguma coisa, mas se agradece a alguém: Os
sul-africanos agradecem a lição de Mandela. Maria agradeceu o favor recebido. Agradeci os presentes. O filho
agradeceu aos pais. O fiel agradeceu a Deus. Agradecemos a todos os presentes.
***

Rápido e persuasivo
Você deseja apresentar suas mensagem com agilidade e
confiança e, com isso, ganhar clientes, encantar gestores
e ter rápida ascensão profissional? Em Rápido, forte e
persuasivo, a famosa palestrante norte-americana Terri
Sjodin apresenta maneiras para qualquer um deixar sua
forma de apresentação coesa e, principalmente,
intrigante. Chamada “discurso de elevador”, a técnica é
perfeita para introduzir, de forma curta e objetiva, um
serviço produto ou ideia. O objetivo é não dizer tudo
sobre o assunto, mas apenas inspirar o ouvinte a querer
saber mais. “Considere o conceito como uma estratégia
para gerenciar diversos assuntos simultaneamente, bem
como comunicar ideias mais complexas”, diz a autora.

Lição de Mandela

Perdoa-se alguma coisa, mas se perdoa a alguém: Senhor, perdoai as nossas ofensas. O dinheiro não perdoa
desaforos. Deus perdoa os pecados. Mandela perdoou
aos carcereiros. O padre perdoa aos fiéis arrependidos.
Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos
aos que nos têm ofendido. Perdoai-lhes, Senhor.

LEITOR PERGUNTA

A morte de Mandela trouxe a África do Sul ao noticiário. Com ela, a
grafia confusa do adjetivo pátrio. Ora sul aparece escrito com hífen.
Ora sem. Qual é a forma nota 10?
CAMILA BITA, PORTO ALEGRE
Sul e norte pertencem à mesma patota. Nos adjetivos pátrios, exigem
o tracinho sim, senhor: Os sul-africanos se despedem de Mandela.
Entre os países sul-americanos, só o Brasil não fala espanhol.
Conhecemos poucos sul-coreanos e quase nenhum norte-coreano.
Os norte-americanos se recuperam da crise que lhes roubou boa fatia
do padrão de vida.

