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Faltando apenas cinco semanas para o Natal, é hora de os lojistas pensarem em como chamar 
atenção dos consumidores que já começam a lotar os centros comerciais e shoppings da cidade. 
Diante de tantas opções, o que fazer para o cliente entrar na loja? Vitrines bem elaboradas, 
promoções, descontos e facilidade para o pagamento são táticas para garantir boas vendas.  
 
Todos os anos, a loja de decoração Port Marion no Rio Sul, prepara a vitrine em outubro para o 
Natal. "Com isso garantimos aquecimento nas vendas", explica a sócia da loja, Thais Sette. 
Segundo ela, o aumento chega a 30%.  
 
O consultor de varejo Jair Rocha, diz que investir em decoração da vitrine antecipadamente e 
condições especiais de pagamento é fundame ntal para o sucesso das vendas. "As vitrines 
decoradas ajudam a acabar com a cultura da compra de última hora e incentivam os 
consumidores", explica. Segundo Rocha, uma ótima estratégia seria começar em novembro com 
uma vitrine pré -Natal e em dezembro investir em uma decoração mais agressiva, sem esquecer 
que o consumidor busca sempre bons preços. 
 
- O que atrai o cliente nessa época são as condições de pagamento e bons preços. Por isso, 
oferecer condições diferentes das habituais ajuda nas vendas - completa o consultor. 
 
Para prorrogar a data ao máximo e aumentar as vendas, a rede O Boticário já começou a 
campanha de Natal. "A idéia é realmente antecipar a data", diz Paulo Santos, proprietário de sete 
franquias da rede. Segundo ele, é possível conseguir crescimento de até 30% por causa da 
campanha antecipada. 
 
As lojas estão decorados com clima de festa, mas a decoração de Natal ainda não começou. 
"Estamos investindo na campanha de marketing para que o consumidor antecipe suas compras. 
Em dezembro, começaremos com vitrine Natalina" explica 
 
O mesmo acontece na Port Marion. A loja está com a decoração desde outubro porém, em 
dezembro, Thais colocará na vitrine a linha de presentes feita para o Natal. "Além dos enfeites de 
Natal que vendemos, a decoração antecipada ajuda a vender os outros produtos. No fim do anos 
todos querem arrumar a casa", comenta Thais. Segundo a empresária, cerca de 70% do estoque 
encomendado especialmente para o Natal já foi vendido. 
 
Para incentivar a arrumação das vitrines, o Shopping Iguatemi realizará um concurso de vitrines. 
"A decoração faz o cliente perceber que já está na hora de começar as compras", diz a Luciane 
Treiger, gerente de marketing do Iguatemi.  
 
O que o consumidor quer é gastar pouco 
 
Porém, alguns lojistas acreditam que decorar a loja com tanta antecipação pode cansar a vista do 
cliente. "Em um primeiro momento, penso nas promoções e nas formas de pagamento, e depois 
colocar a vitrine", diz Kamal Kalaoun, proprietário da Brasil Roupas, na Saara. Ele prefere mesmo 
é apostar nas promoções. "Promoções são fundamentais para atrair os clientes. Nessa época do 
ano muitos querem gastar pouco", comenta Kalaoun.  
 
A rede Leader Magazine também já está com promoções em todos os setores da loja e com um 
plano de pagamento especial para o consumidor que comprar antecipado. "Estamos otimistas, 
esperamos um crescimento de 10% nas vendas, incentivado sobretudo pelas ofertas e pelo plano 
de pagamento especial", diz Carlos Alberto Corrêa, superintendente da Leader. 
 



O plano de pagamento especial permite que o consumidor compre seus presentes e só comece a 
pagar no início do ano que vem. "Esse tipo de ação incentiva as compras", afirma o consultor. 
Além das promoções, a Leader está dando descontos para os clientes que quiserem saldar suas 
dívidas. Os descontos para quem regularizar o débito até o dia 30 de dezembro pode chegar até 
60%, dependendo do atraso. 
 
- Estamos dando a oportunidade ao cliente de regularizar seu débito para poder ter crédito e 
efetuar as compras de Natal - afirma Rogério Gabriel de Macedo, diretor de Planejamento, 
Controle e Finanças da Leader. 
 
Promoções que conquistam e fidelizam o cliente também estão sendo adotadas pelos shoppings. 
O Shopping Iguatemi oferecerá brindes para quem comprar acima de R$ 150. "Esperamos 
aumento de 60% no movimento", afirma a gerente de marketing. 
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