
Cartola

A mídia
dos cupons
Como fazer um bom negócio: imprimir propagandas

no verso da nota fiscal de supermercados

O empresário paranaense Clovis Bo-
guszewski, franqueador máster da Ti-
cket-Achats, investiu cerca de R$ l mi-
lhão em um conceito simples, mas que
pode colocar o consumidor em conta-
to direto com o anunciante: imprimir
propagandas no verso da nota fiscal de
supermercados. "Nosso diferencial é
que nesta mídia a medição de audiên-
cia é menos subjetiva que na televi-
são, por exemplo. Você consegue
mensurar o número de pessoas que
vão entrar em contato com o seu
anúncio, e isso chega próximo de um
anúncio de televisão, dependendo do
horário, com valores infinitamente
menores", diz Boguszewski.

A idéia é popularizar pelo país uma
espécie de mania nos Estados Unidos e
na Europa: o cupom de desconto, "que
é uma coisa que não vingou no Brasil
porque nessas várias tentativas nunca
foi feito um trabalho contínuo", afirma
Boguszewski. Ele espera que o público
brasileiro adote o cupom com a mes-
ma paixão com que exerce a pechin-
cha. O empresário explica que nos Es-
tados Unidos é comum recortar o cu-
pom do jornal e ir numa loja para tro-
car um desconto. "Mas a nossa idéia é
mais direta, o cliente recebe na mão, já
que todo supermercado dá nota fiscal",
diz, lembrando que no Brasil o número
de pessoas que compram jornal é mui-
to menor do que nos Estados Unidos.
Na carteira de clientes figuram empre-
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sas como Carrefour, McDonald's, Beto
Carrero, Café Damasco, Drogamed,
Havan, Losango e Pollo Shopping.

Outro comprometimento da Ti-
cket-Achats é que, se um determina-
do anunciante fecha um negócio, a
empresa garante exclusividade e não
publica outro anúncio de um concor-
rente. "Se eu procuro uma concessi-
onária de automóvel e ela se interessa
e participa, durante o período que
anunciar não vai ter outra concessio-
nária." Os contratos são renovados a
cada dois meses, quando são troca-
das as bobinas dos supermercados
com novos anúncios. "Se o nosso cli-
ente mudar o anúncio, fazer outra pro-
moção, ele não pagará mais por isso.
O valor estipulado para que ele parti-
cipe é sempre o mesmo", diz Bogus-
zewski. O desenvolvimento e a cria-
ção do anúncio são serviços incluídos,
embora a empresa também aceite tra-
balhos feitos por agências de publici-
dade. Além do retorno em propagan-
da, o anunciante também tem a opção
de, na hora de trocar o cupom ou
dar um desconto, usar ferra-
mentas de cadastro e man-
ter mala direta sem ter que
desembolsar por isso.

O empreendedor vai
montar a estrutura Ticket-
Achats no Brasil em for-
ma de franquias. Espera ter
cerca de 50 unidades até o fi-

por Wendel Martins

nal de 2007, com forte presença em
todas as capitais do país. A grande van-
tagem do sistema de franquias é a ge-
rência autônoma, o que compõe um im-
portante diferencial de mercado: a cus-
tomização do anúncio. "O anunciante
que se interessa pela três lojas do Car-
refour, por exemplo, pode ter um anún-
cio diferente para cada loja, procuran-
do atrair um cliente diferente para cada
espaço. Essa é uma vantagem que ou-
tra mídia também não oferece. Se você
fizer um anúncio em outros veículos,
você vai ter que fazer aquela mídia e
atingir a cidade, o Estado ou o país com
aquela informação." Outra vantagem é
que o anunciante pode ter uma avalia-
ção ou o controle de uma promoção atra-
vés da contagem dos cupons. "Tudo isso
cria no conceito Ticket-Achats uma for-
ma de mídia bastante interativa, em que
o cliente também participa. É uma no-
vidade que vem para ficar."

Text Box
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Anúncio passa
no caixa

O produto Ticket-Achats é o único
meio de comunicação que permite aos
seus anunciantes tirar partido do gran-
de fluxo de clientes das redes de lojas
através dos cupons de caixa emitidos
em cada transação. A iniciativa conta
com projeto de marketing, com mer-
chandising e treinamento para valori-
zar o ticket e incentivar o consumidor
a utilizar os cupons veiculados. Para
o lançamento, a companhia escolheu
as empresas que têm maior percep-
ção de qualidade para o consumidor
de Curitiba nas variadas áreas de mer-
cado. O Carrefour, por exemplo, par-
ceiro da Solicom na França, foi eleito
para iniciar a campanha de lançamen-
to devido às comemorações dos 30
anos do supermercado francês no
país. A expectativa é que circulem
cerca de 100 mil pessoas ao mês em
cada unidade do Carrefour na capi-
tal paranaense.

Mas são os pequenos e micro em-
presários que podem explorar o
novo filão de mídia regionalizada.
Entre as diversas promoções oferta-
das aos clientes da rede de super-
mercados, está a do Lady & Lord
Cabeleireiros e Estética, que aposta
nos cupons de desconto como uma
forma de atrair um público maior
para seus serviços: quem apresenta
o cupom ganha 30% de desconto na
limpeza de pele. O restaurante Ipon,
também em Curitiba, especializado
na culinária japonesa, é outro dos 40
primeiros clientes anunciantes que
oferece desconto em determinados
pratos ou isenção da taxa de entre-
ga. A empresa acredita que os clien-
tes vão guardar os cupons e usá-los
quando for conveniente, criando re-
tenção de imagem e aumentando as
expectativas de vendas. "Todo mun-
do vai a um supermercado para com-
prar algo para comer ou para a casa.
Além de proporcionar retorno para
o anunciante, é útil para a rede vare-
jista. Bom para os dois lados", diz
Clovis Boguszewski, que acredita
que os comerciantes filiados à Ti-
cket-Achats podem ter um importan-
te diferencial competitivo.

Clovis investiu cerca de R$ l milhão num conceito simples, mas eficiente

O franqueado da Ticket-Achats não
é um mero vendedor, é um consultor.
Deve conhecer quem vai anunciar e
saber o potencial do cliente para fazer
uma oferta. "É preciso mostrar para o
cliente que em alguns supermercados
o anúncio vai aparecer cerca de 100
mil vezes. Se ele fizer uma promoção
interessante e l % atender o chamado,
ele vai ter mil pessoas interessadas e
terá que atender essa demanda", afir-
ma Boguszewski. Se o franqueado não
tiver esse cuidado, serão muitos os
casos de anunciantes pedindo para re-
tirar o anúncio, porque não suportam
o retorno. "Uma maneira de adminis-
trar melhor, e que estamos recomen-
dando, é definir dias específicos para a
promoção; por exemplo, chope de graça
sempre às terças e quintas."

Boguszewski insiste em buscar um
franqueado com um perfil que não vá
comprometer o desenvolvimento da
rede. A taxa de franquia pode variar de
R$ 10 mil a R$ 54 mil e o franqueado
cuida de um determinado grupo de lo-
jas. Se a cidade é menor, o potencial a
ser explorado também é menor e os va-
lores têm que se adaptar a essa realida-
de. "Ele não pode ser só o investidor
ou alguém que disponha do valor para
adquirir a franquia, tem que ter a expe-
riência com vendas de anúncio ou co-
nhecer certos detalhes de impressão,
procurar ser acessível, trocar idéias. O
crescimento da franquia se dá de for-
ma lenta e cuidadosa, é um trabalho de
formiguinha." O empresário também

acredita que, como é um negócio novo,
isso vai exigir um empenho maior dos
primeiros franqueados para mostrar o
potencial que o Ticket-Achats tem
como veículo de mídia. "Porque mui-
tos anunciantes, quando são procura-
dos, ficam naquela dúvida. Mas, no
momento que eles vêem a possibilida-
de de novos negócios, muitos se con-
vencem."

Além de uma idéia inovadora, a his-
tória de Boguszewski e da Ticket-
Achats no Brasil demonstra que é ne-
cessário para o empreendedor sensi-
bilidade para estar no lugar certo e na
hora certa. O grupo Solicom, dono da
marca mundial, procurava um repre-
sentante no Brasil para expandir ope-
rações, O gigante francês que atua nas
áreas de consultoria em comunicação
e de edição de jornais e revistas criou
a divisão do cupom de compras em
2.000 e logo conquistou grandes redes
lojistas, como Carrefour, Leclerc e
McDonald's. Boguszewski diz que o
contato com os franceses surgiu atra-
vés de um amigo que já era franqueado
máster em Portugal. "Nós fomos can-
didatos e, após um processo de sele-
ção, fomos escolhidos. Ficamos com
o mercado brasileiro só para a gente.
Ao mesmo tempo em que é uma ale-
gria, é uma responsabilidade."

Ticket-Achats
www.ticketachats.com.br
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