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Apropaganda continua sendo a alma do negócio. Não importa o porte da loja, investir em 
divulgação é fundamental para angariar novos clientes e fidelizar os antigos. Consultores de 
marketing e varejo alertam, no entanto, que antes de investir em propaganda o lojista deve 
avaliar qual estratégia é mais adequada a seu produto e orçamento.  
 
Entre as opções mais utilizadas, anúncios em jornais e revistas, cartões, panfletos e outdoors. 
Além da mídia tradicional, um dos recursos mais importantes que o lojista tem para divulgar sua 
marca é o próprio ponto-de-venda. Por isso, é importante, também, investir em vitrine e layout 
da loja, além do atendimento.  
 
- Segundo pesquisas, de 60% a 70% das decisões de compra são tomadas no ponto-de-venda. É 
fundamental que o lojista procure maneiras de atrair as pessoas para dentro da loja. Uma boa 
localização, escolhida de acordo com o público-alvo, é muito importante. Outros elementos são 
uma vitrine bem elaborada, mercadorias bem dispostas e layout interno eficaz - enumera 
Verônica Mayer, professora do Ibmec Business School e especialista em Marketing.  
 
Embalagem dos produtos também merece atenção  
 
A embalagem dos produtos é outro fator que merece atenção do lojista, afirma Antônio Andrade, 
diretor da A2 Consultoria. "Quando a mercadoria está nas prateleiras, em um estande, ela está 
sendo apresentada ao consumidor a partir da própria imagem. Daí vem a importância de uma 
embalagem atrativa", resume.  
 
Para o pequeno e médio lojista, panfletos também são opções adequadas ao orçamento. O 
interessante, diz Verônica, é adequar a ferramenta de marketing ao público que o comerciante 
quer atingir. "Anúncios em jornais de bairro costumam ser baratos e atendem a um lojista que 
quer atingir apenas as pessoas próximas ao estabelecimento", diz.  
 
Lojistas que trabalham com moda têm nos catálogos uma das principais ferramentas. O custo, 
porém, não é dos mais baixos. De acordo com o consultor de varejo Haroldo Rodrigues, para uma 
tiragem de cerca de mil exemplares, com 12 ou 13 páginas cada, o comerciante gasta de R$ 13 
mil a R$ 15 mil.  
 
Proprietária de duas lojas com o mesmo nome, Fernanda Chies já usou e abusou dos catálogos, 
cujo custo girava em torno de R$ 12 mil. Quando o orçamento apertou, optou por folders, tipo 
cartão postal. "Apesar de parecer mais simples, o material também não sai barato: o custo ficou 
por volta de R$ 4 mil", conta Fernanda. Além do catálogo tradicional, outras alternativas para o 
ramo da moda são o CD-ROM e o catálogo virtual, na Internet.  
 
Ferramenta muito utilizada pelos grandes varejistas, os outdoors também estão ao alcance dos 
pequenos e médios lojistas. Como o custo unitário é alto - gira em torno de R$ 1,5 mil - a 
estratégia deve ser bem estudada para não haver perda de dinheiro. Andrade, da A2 Consultoria, 
é um dos entusiastas desse tipo de propaganda. "É importante divulgar para a grande massa 
consumidora quando a marca ainda não é conhecida", acredita.  
 
Outdoor é eficaz, apesar de ser caro  
 
Verônica, do Ibmec, alerta que os outdoors costumam ser eficazes em locais onde as lojas ficam 
agrupadas em determinados pontos. "Em Niterói, por exemplo, o comércio fica concentrado em 
algumas regiões. O outdoor costuma ser eficaz, apesar de caro", explica.  
 



Propaganda direcionada, como telemarketing e mala direta, também funcionam, se bem 
aplicadas. Apesar do baixo custo, essa forma de marketing costuma ter resultados lentos, de 
acordo com Andrade. "O produto é divulgado, mas a consolidação da marca não é tão eficaz", 
justifica.  
 
opções e custos  
 
TIPO FORMATO PREÇO  
 
Anúncio para revista Até 1/4 de página R$ 900  
 
Cartão de visitas Simples, 88x49 R$ 15 (100 unidades)  
 
Cartão postal - R$ 4 mil  
 
Catálogo - R$ 13 mil  
 
Outdoor/Painel Cartaz de 32 folhas Cerca de R$ 1,5 mil  
 
e outros (transdoor, backlight, placa e busdoor)  
 
Panfleto Simples 10x14 R$ 25 (mil unidades)  
 
Panfleto Fotográfico 1/4 ofício R$ 300 (5 mil unidades)  
 
Panfleto Offset, 10x14, colorido R$ 100 (2 mil unidades)  
 
Produção e Eletrônica Spot/jingle até 30 minutos R$ 350  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 jun. 2003. 
 


