
O consumidor enamorado 
 
As sereias enamoravam os marinheiros, segundo as lendas. Hoje, os lojistas, como as 
sereias, enamoram os consumidores, que podem até ser marinheiros. Tentam atraí-lo, 
encantá-lo, para obter uma chance de mostrar um produto e, dependendo do 
resultado da aproximação, concretizar uma venda. São variadas e diversas as 
maneiras de lograr êxito e baseiam-se, principalmente, na conduta para motivar os 
consumidores.  
 
Daqui a poucos dias, uma das datas comemorativas mais movimentadas do comércio 
irá acontecer: o Dia dos Namorados. Dia de comemoração para pré-adolescentes em 
busca do primeiro amor, adultos casados, eternos namorados e idosos que eternizam 
os bons tempos com sublimes lembranças. São poucas as pessoas que não 
demonstram a intenção de presentear alguém.  
 
Para oferecer produtos a estes consumidores enamorados, é evidente que deve ser 
considerado um contundente binômio. A época atual é caracterizada por produtos 
baratos, com elevado significado. Também é certo que exceções podem ser desejadas, 
mas constituem um baixo percentual.  
 
O encontro dos namorados poderá acontecer em um restaurante, onde um simples 
jantar marcará a data. Poderá, ainda, ocorrer no portão da casa, como nos bons 
tempos, ou em cinemas, teatros, espaços culturais, ou, conforme o caso, em casa. A 
troca de presentes, geralmente emocionante e apaixonante, selará o momento.  
 
Alguns presentes são característicos, como flores, perfumes e CDs. Estes setores 
esbanjam comemorações e a cada ano as vendas são crescentes. É prudente salientar 
que o valor unitário dos produtos, em queda, equilibra o montante das vendas, pois a 
quantidade de produtos comprados é bem maior que em tempos passados.  
 
As estatísticas comprovam que, hoje, a quantidade de consumidores é crescente em 
relação ao passado. É certo que a oferta de produtos também é maior. Assim, para 
vender, é preciso ofertar boas promoções. É preciso conquistar o consumidor.  
 
No Dia dos Namorados, o apaixonado consumidor está predisposto a comprar. No 
entanto, é preciso mais. É preciso ofertar o melhor produto pelo melhor preço. Além 
disso, as condições de pagamento irão influenciar de maneira decisiva o momento da 
compra. E mais ainda, é bastante aceito, pelos namorados, um bom desconto.  
 
A propósito, o desconto poderá vir através de uma venda conjunta, oportuna para o 
momento, ou então, uma venda sugerida. A venda conjunta é a oferta de dois ou mais 
produtos, cujo preço total é inferior se somados os valores de cada um. A venda 
sugerida poderá ser realizada através de um desconto representado por bônus, ou 
cheque, que será utilizado na próxima compra. Por exemplo, o namorado comprará o 
presente para a namorada e receberá um desconto que será utilizado pela namorada.  
 
O Dia dos Namorados constitui uma excelente oportunidade para ampliar a base de 
clientes, principalmente se a divulgação e o atendimento forem assim direcionados. Os 
namorados estão cheios de amor para dar e devem dar presentes também. Os lojistas 
devem estar preparados para oferecer os melhores produtos pelos melhores preços. E 
mais ainda, devem encantar os consumidores. Com tanto amor, que eles vão ficar 
enamorados pela marca.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 jun. 2003. 


