
O gerente e as promoções 
 
Especialistas em marketing promocional analisam qual o papel do gerente no sucesso das 
promoções no varejo 
 
De repente, a loja se transforma. Cartazes aqui, banners ali. Mercadorias ganham mais destaque, 
viram estrelas na vitrine. O ambiente ganha nova cara, mais festiva, mais atraente. A razão para 
tudo isso é a opção cada vez mais forte das lojas de investirem em ações de marketing 
promocional, que tem tido um papel importante no varejo brasileiro. “Hoje, o marketing 
promocional do varejo está aprendendo que se pode e deve construir marcas que podem ser 
usadas de forma tática e, ao mesmo tempo, ser inseridas no planejamento estratégico”, explica o 
consultor Gerson Christensen, vice-presidente da Ampro (Associação de Marketing Promocional). 
“A principal característica do marketing promocional no varejo tem sido a integração das ações 
para, além de vender, construir marcas e conceito em curto, médio e longo prazos”, afirma.  
 
E se uma ação de marketing promocional mexe tanto com uma loja, como fica o gerente nesse 
processo? Ele pode e deve contribuir para o sucesso da promoção, especialmente no que se refere 
à compreensão e à transmissão aos membros da equipe daquilo que se pretende com 
determinada ação. “Na arena do marketing, o gerente tem uma função importantíssima, pois ele 
ocupa uma posição privilegiada, capaz de detectar rapidamente as ações e reações da 
concorrência”, avalia o consultor de marketing Calos Martins. “Nesse front, o gerente pode dar 
informações valiosas e orientar o foco das estratégias de marketing”, afirma.  
 
É consenso de que não há como o responsável pelo marketing da loja ignorar o que o gerente tem 
a dizer sobre determinada ação promocional antes, durante e depois da sua realização. Se 
ignorar, afirma Carlos Martins, a loja corre o risco de sofrer prejuízos como desperdício de tempo 
e dinheiro em ações que podem não surtir o efeito desejado. “Já presenciei casos nos quais uma 
promoção estava indo muito bem numa região e noutra foi um fracasso, pois a marca anunciada 
não era bem vista nessa região. Naquele caso, se o gerente fosse consultado, ele poderia ter 
previsto aquela situação. Ou seja, o gerente é uma importante fonte de pesquisa”, conta Martins.  
 
Para evitar situações como a relatada por Carlos Martins, a solução é aumentar a interação entre 
o departamento de marketing e o gerente. Gerson Christensen acredita que a troca de 
informações entre as duas partes é uma das etapas mais importantes da execução de uma ação 
promocional no ponto-de-venda. “Se não houver essa interação, a ação promocional poderá não 
ocorrer ou ocorrer de forma não correta”, explica.  
 
Já o consultor Carlos Martins considera o gerente como um elemento de ligação dos diversos 
setores de uma empresa. E desse modo, também deve ser considerado um braço do marketing. 
Em suas consultorias, Martins diz adotar um sistema de “auditoria de marketing”, no qual o 
ponto-de-venda é monitorado freqüentemente, e são realizadas visitas aos estabelecimentos e 
reuniões com os gerentes. “Esses encontros são importantes para muitos setores da empresa, 
que costuma reavaliar suas decisões em função das constatações feitas”, conta Martins.  
 
Segundo Gerson Christensen, pesquisas apontam que 35% da verba das ações promocionais 
aplicadas no ponto-de-venda são desperdiçadas. Mas, para o vice-presidente da Ampro, um 
planejamento bem executado é capaz de preparar a loja para receber a ação promocional com 
grandes chances de sucesso. “Preparar a loja inclui conversar com o gerente, apresentar todos os 
documentos necessários, seguir à risca as orientações e evitar deixar qualquer brecha que possa 
impedir a realização da ação”, afirma Christensen. “Assim, não se deve subestimar a capacidade 
nem tampouco o poder do gerente da loja. Ali, ele é o chefe.” 
 
Ferramentas do marketing promocional  
 



- Promoções com distribuição gratuita de prêmios, através de concursos, sorteios, vales-brindes 
ou operações assemelhadas.  
 
- Ações constituídas de ofertas, descontos, liquidações, trocas, coleções, amostras grátis, brindes, 
vendas condicionadas com quaisquer itens acoplados a produtos, prêmios.  
 
- Ações de demonstrações, degustações e amostragens.  
 
- Atividades de marketing de incentivo: concursos de vendas e programas de incentivo à 
produtividade.  
 
- Organização e implementação de feiras, exposições, convenções, seminários, reuniões, 
encontros, fóruns, simpósios, congressos, cursos, festivais, gincanas, desfiles, festejos, 
efemérides, certames, shows, patrocínios, copas, circuitos.  
 
- Atividades de vitrinismo, lojismo, decorações, exibições e displays.  
 
- Cuponagens, material de literatura e promocional de ponto-de-venda.  
 
- Projetos de embalagens, marcas, logotipos, logomarcas, símbolos, programação visual, cintas, 
rótulos, envoltórios.  
 
- Identificação corporativa.  
 
- Ações de merchandising.  
 
- Assessoria de imprensa e relações públicas.  
 
- Marketing direto, DBM, CRM, telemarketing, call e contact center  
 
- Marketing esportivo, cultural e social.  
 
- Pesquisa.  
 
- Marketing de Relacionamento, endomarketing.  
 
- Eventos de qualquer natureza, incluindo os de lançamento de produtos, corporativos, sociais, 
culturais e esportivos.  
 
- Internet, sua utilização na área.  
 
- Brindes. 
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