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Descontos e facilidade de pagamento atraem clientes em grandes redes. 
 
O aniversário é nosso, mas quem ganha é você. Essa frase, tão comum em campanhas 
publicitárias, ganha cada vez mais adeptos entre os varejistas. Grandes redes de lojas e 
restaurantes investem em ações que vão desde descontos em produtos e condições facilitadas de 
pagamento, até eventos promocionais para agradar a antigos clientes e, principalmente, atrair 
novos consumidores. O investimento em publicidade também é alto.  
 
Propagandas em TV (algumas até com estrelas como Deborah Secco) e outros veículos de 
comunicação anunciam a conjunção de data especial e preços mais baixos. Já negócios menores 
ou com foco voltado para classes mais altas, também não deixam por menos: mala direta para 
seus compradores mais antigos, banners em locais estratégicos e até algumas propagandas em 
determinados veículos de imprensa informam ao público da data comemorativa. 
 
Um exemplo de aniversariante ilustre é a rede de supermercados Sendas, que neste mês 
completou 45 anos e presenteou seus clientes com preços mais baixos em vários produtos líderes 
nos seus segmentos. "O foco é dar ao nosso público uma variedade muito grande de ofertas. 
Nossos preços estão altamente competitivos em relação ao resto do mercado", afirma Cristiane 
Fernandes, gerente de marketing das redes Sendas e ABC Barateiro.  
 
A campanha "Festa para economizar" também incluiu ações como facilidades de pagamento e 
distribuição de brindes. Outro investimento pesado da rede de supermercados foi em publicidade. 
Propagandas nos mais importantes veículos de comunicação do País fazem alusão ao aniversário 
da rede e, principalmente, anunciam mais de 2 mil ofertas do mês de outubro. "Festas, eventos e 
sorteios não chamam tanto a atenção do consumidor. O que eles querem é desconto nos preços e 
facilidade no pagamento", frisa Cristiane. 
 
Vendas aumentam no aniversário da empresa  
 
Para a consultora Cláudia Azevedo, do Ponto de Referência, promoções e propagandas de 
aniversário são verdadeiros chamarizes de público. "Normalmente, nessas épocas as vendas 
aumentam bastante. As lojas colocam seus melhores produtos com preços bem competitivos e 
isso chama o cliente, tanto o antigo quanto o novo", conta. Cláudia também defende a 
distribuição de brindes e sorteios. "Importante é colocar o consumidor dentro da loja, adquirindo 
um produto. É óbvio que descontos nos preços e facilidades de pagamento são as estratégias 
mais poderosas, mas também vale investir em outras frentes", diz. 
 
A mesma opinião da gerente de marketing do Grupo Sendas compartilha Hertz Uderman, 
fundador da Toque a Campainha, rede de lojas de móveis que completa 25 anos neste mês. "Não 
estamos fazendo festas de comemoração. Estamos dando aos nossos clientes, principalmente os 
mais antigos, condições privilegiadas de pagamento", esclarece.  
 
Outro foco da Toque a Campainha, que só no estado do Rio de Janeiro tem 14 lojas, é a qualidade 
dos produtos e do atendimento. "Agradando ao antigo comprador, vamos conquistando novos 
consumidores. A nossa prioridade é vender", ressalta. 
 
A contratação da atriz Deborah Secco como garota-propaganda também faz parte das ações de 
aniversário da empresa. "A presença de uma personalidade tão ilustre na nossa campanha só 
atrai mais clientes para as nossas lojas", avalia.  
 
O investimento teve retorno garantido: neste mês, o movimento aumentou 20% em relação aos 
meses anteriores. "Agora começa o melhor período do varejo.  



Começamos já muito bem com o nosso aniversário e a tendência é nosso faturamento aumentar 
ainda mais com as compras de final de ano", revela.  

 
 
Leia Mais 
 
Restaurantes também fazem comemoração  
 
Ofertas e formas facilitadas de pagamento não fazem parte da realidade dos freqüentadores do 
restaurante Le Saint Honoré, do hotel Meridíén, em Copacabana. Mas o aniversário de 30 anos de 
um dos estabelecimentos mais badalados do Rio também merecia um homenageado: o público-
consumidor. "Convidamos alguns chefs famosos para apresentarem sua cozinha. É uma forma de 
comemorarmos e também de presentearmos os responsáveis pelo nosso sucesso: o cliente", 
explica Elisabeth Japiassú, relações-públicas do Saint Honoré. 
 
Marcar o aniversário de uma forma diferente também é o objetivo dos responsáveis do 
restaurante, localizado no bairro do Leme, Zona Sul do Rio. "Uma festa não seria suficiente. 
Queríamos deixar o nosso aniversário na mente do nosso público e só uma série de eventos pode 
deixar esse rastro", complementa.  
 
O aumento do número de consumidores só veio confirmar o sucesso da iniciativa. "Estamos de 
15% a 20% mais cheios que o mês passado. As pessoas gostam dessas ações, elas querem 
novidades e gostam de participar desses nossos momentos especiais", conclui. 
 
Segundo a consultora Cláudia, do Ponto de Referência, ações isoladas de grandes redes também 
seriam boas formas de comemoração de aniversários e de atração de novos consumidores. "A 
matriz poderia analisar o perfil de cada bairro onde a rede estivesse presente e oferecer descontos 
que combinassem com o perfil desse consumidor. A filial teria uma certa autonomia e, com 
certeza, ia chamar mais público ainda", informa.  
 
Outra ação que a consultora indica é a homenagem no aniversário do cliente. "Ao invés de só 
darem presentes nos seus aniversários, as lojas também poderiam descobrir as datas de 
nascimento dos seus compradores mais antigos e presenteá-los com ofertas especiais", finaliza. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 e 30 out. 2005, Jornal do Lojista, p. B-
10. 
 
 


