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Campanhas para a data comemorativa devem envolver o consumidor. 
 
Além dos anúncios em jornais, das propagandas veiculadas na TV e dos catálogos de novos 
produtos, os varejistas se preocupam também com a decoração da loja, quando da elaboração da 
campanha para o Dia das Mães. Para isso, banners, displays, cartazes, flores, muitas cores e 
outros artifícios são utilizados para atrair a atenção do cliente e fazer com que o clima de emoção 
tome conta do ambiente. E é justamente a criação de uma campanha emocional que leva ao 
sucesso de um projeto, segundo afirma a coordenadora do MBA de Marketing de Varejo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), Rita Martins. 
 
Ela diz que a compra do presente para as mães nunca é racional, portanto, o ambiente precisa 
incentivar a compra pela emoção. "Ao criar o ambiente, o lojista tem que estimular a compra 
emocional. Isso significa trabalhar com aspectos do olfato e da visão, seja aromatizando a loja, 
para reforçar a idéia do amor materno, ou trabalhando com fotos de mães de todas as idades, 
para explorar a relação mãe e filho. O objetivo precisa ser o de deixar a pessoa sensibilizada. A 
decoração tem que ser suave e a vitrine precisa passar essa suavidade", explica Rita, 
acrescentando que o maior pecado que o lojista pode cometer é colocar faixas que cubram toda a 
vitrine.  
 
Quem apostou em um ambiente leve, sem personalizar a imagem da mulher, foi a Monte Carlo 
Jóias. Sylvia Carvalhaes, diretora comercial da rede de lojas, destaca que trabalhar com flores e 
com cores quentes foi a maneira encontrada para passar a idéia de mulher sensata, sensível, 
radiante, alegre e prática. "Como o Dia das Mães remete ao tema mulher, não quis personalizar 
isso em uma modelo linda e toda maquiada. Colocamos banners nas lojas com fotos de flores e 
também das jóias. Também produzimos um catálogo novo, com os relógios e as jóias adaptados 
ao mundo de hoje, ou seja, chiques, nada gritantes e que todos possam usar, sem sair da moda", 
ressalta Sylvia. 
 
Na opinião da diretora, a boa decoração complementa a venda. "Não acredito que a decoração 
faça a venda, mas certamente ajuda. O vendedor e o produto é que fazem a venda acontecer. O 
produto precisa ser bem acabado e embalado e o vendedor tem que saber mostrar e auxiliar o 
cliente na escolha do presente", afirma Sylvia. 
 
Nas lojas da operadora de celulares Vivo, os clientes se deparam com banners da campanha 
promocional do Dia das Mães, estrelada pelas atrizes Regina e Gabriela Duarte, e com pequenos 
cubos espalhados pela loja, onde podem ser lidas informações das promoções. O gerente de 
marketing da regional leste da operadora, Fernando Gouvêa, explica que os cubos funcionam 
muito bem enquanto material decorativo e informativo.  
 
"É um material que se diferencia do normal, do be-a-bá da arrumação de uma loja. Normalmente, 
vê-se banners, displays de vitrines ou alguma coisa junto ao precificador de produtos, mas os 
cubos podem ser espalhados na vitrine, em cima dos balcões ou de uma prateleira", diz ele. 
 
A escolha da personificação da campanha foi o que melhor traduziu a promoção de Dia das Mães 
da Vivo, afirma Gouvêa. "Como a promoção é o oferecimento dos minutos em dobro, o fato de a 
Gabriela Duarte estar grávida casou com a nossa campanha. Nas peças de ponto de venda, 
colocamos a imagem de mãe e filha justamente para criar sinergia com a propaganda da TV. 
Trabalhar a decoração da loja e alinhá-la à campanha veiculada chama a atenção do consumidor. 
Ele chega ao ponto de venda e identifica a campanha que viu na TV", destaca o gerente.  
 
Apostar na relação mãe e filha também foi a estratégia do Ponto Frio para este ano, que tem as 
atrizes Glória e Cléo Pires como garotas-propaganda da campanha.  



Albert Arar, diretor de marketing e expansão do Ponto Frio, acrescenta que, além de querer unir a 
imagem da mãe que trabalha, que cuida da família, e da filha jovem e extrovertida, a idéia foi 
posicionar a loja como aquela que vende produtos de alta tecnologia, mas chegou aos 60 anos. 
"Precisávamos aliar essa experiência, confiança e tradição a juventude e modernidade", ressalta 
Arar. Dentro dessa concepção, todo o material promocional das lojas foi baseado na figura das 
atrizes. Arar diz que a decoração foi elaborada de acordo com a proposta comercial. "Colocamos 
galhardetes, bandeirolas e um display em tamanho natural, com a foto da Glória e da Cléo. Ao 
lado disso, temos o material que informa o sorteio de TVs de 29 polegadas e de plasma", diz Arar. 
 
Varejo espera aumento nas vendas deste ano  
 
A Associação das Empresas Lojistas em Shopping Centers do Estado do Rio de Janeiro (Aloserj) 
acredita no crescimento das vendas, nesta última semana antes do Dia das Mães.  
 
Essa é a expectativa dos lojistas dos 32 shoppings da região metropolitana do Rio de Janeiro, já 
que o fluxo de consumidores aumentou em 20%, na última sexta-feira, em relação às demais.  
 
As temperaturas mais baixas da última semana também favorecem ao aumento de vendas de 4% 
em relação ao mesmo período do ano passado, provocando um maior giro no segmento de moda, 
responsável por mais de 70% do "mix" dos shopping centers.  
 
Entretanto, celulares e aparelhos de TV (com a demanda em alta por causa da Copa do Mundo) 
deverão continuar como campeões de venda. O valor unitário das vendas deverá ficar em torno 
de R$ 60 - maior do que os R$ 48 verificados no período natalino -, principalmente porque não 
ocorre a prática do conhecido "amigo oculto" nesta data e o número de presenteados é menor. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 maio 2006, Jornal do Lojista, p. B-9. 
 


