
Inovar é a tática para vender em junho 
 
Decoração diferenciada e divulgação junto ao público juvenil estão entre as estratégias. 
 
Além das promoções e dos descontos, algumas estratégias simples podem fazer total diferença 
para os que pretendem faturar ainda mais no período.  
 
A criatividade e o investimento em divulgação e ações pontuais para o público jovem são as 
principais dicas aos varejistas que pretendem alavancar as vendas neste Dia dos Namorados, 
comemorado em 12 de junho. A data é considerada a terceira mais lucrativa para o comércio, 
atrás somente do Natal e do Dia das Mães, e, por este motivo, deve receber uma atenção especial 
dos lojistas. Além de realizar promoções ou fornecer descontos e incrementar o estoque, algumas 
estratégias simples podem fazer grande diferença para os que pretendem faturar ainda mais no 
período.  
 
De acordo com Gustavo Carrer, consultor de marketing do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas do Estado de São Paulo (Sebrae-SP), antes de realizar qualquer tipo de ação no ponto-
de-venda, é fundamental que o lojista analise quais os produtos que comercializa que podem ser 
associados à data e devem ganhar destaque em 12 de junho. Posteriormente, é necessário 
averiguar se a clientela da loja é sensível a ações de marketing voltadas a esta data, visto que os 
jovens são os que mais compram nesta data. 
 
“É preciso trabalhar o tema e oferecer promoções, sorteios ou até mesmo a venda casada de 
algum outro item oferecendo vantagens para que o consumidor adquira o presente do namorado 
ou da namorada na loja. É preciso variar, trazer produtos diferentes e que sejam interessantes e 
atrativos”, diz. 
 
A criatividade não está somente em escolher quais produtos serão destaque no período, mas 
também na forma como estes serão colocados à disposição nas prateleiras das lojas. A decoração, 
forte aliada em situações deste tipo, também deve ser pensada com atenção. Além de uma vitrine 
chamativa, é importante investir em uma decoração diferente, que seja ao mesmo tempo simples 
e elegante. Trabalhar com a ambientação do espaço, por meio de cores, músicas e aromas pode 
ser uma opção econômica e atrativa.  
 
“É possível sair do lugar comum. Para criar um clima de romance, o lojista não precisa encher o 
estabelecimento com flores e coraçõezinhos cor-de-rosa. Existem maneiras discretas e mais 
pontuais, como banners com fotos de casais de namorados ou músicas românticas que remetam à 
data sutilmente”, explica o consultor do Sebrae-SP. 
 
Público-alvo 
 
Para atrair clientela às lojas, a grande dica do consultor de marketing está na divulgação. Para os 
que possuem maiores recursos financeiros, a propaganda em veículos de comunicação de grande 
porte, como jornais, revistas ou até mesmo emissoras de televisão é uma boa dica. Já para os 
que trabalham com um orçamento enxuto, o ideal é fazer um trabalho selecionado, que mire na 
comunicação dirigida, seja por mala-direta ou através de ligações telefônicas para os clientes da 
loja.  
 
Para que isto ocorra, é necessário que o estabelecimento possua um cadastro de clientes seguro e 
atualizado. Por meio deste cadastro, ele acredita ser mais fácil delimitar a idade dos clientes e 
restringir este primeiro contato a um público específico, oferecendo-lhe o que chama de 
diferenciais. “Se a loja está fazendo uma promoção, deve encontrar uma maneira de divulgar isto. 
É importante também oferecer um diferencial além do produto, como uma entrega ou um 
presente adicional.  



Mas isto deve ser feito com pelo menos duas semanas de antecedência, para que o consumidor 
tenha condições de pesquisar e averiguar, que entre as opções que possui, o oferecido por 
determinado lojista realmente é uma vantagem ante os concorrentes”, reflete.  
 
Mix de produtos 
 
O estoque, sempre importante em situações deste tipo, deve ser tratado com atenção e cautela. É 
fundamental analisar quais produtos podem ter uma demanda maior no período e investir na 
compra específica destes itens. A quantidade a ser adquirida também dependerá de cada 
varejista. Uma dica importante, segundo Carrer, está em não só se basear no histórico da 
empresa do ano anterior como em ouvir as projeções feitas pelas entidades do varejo nesta 
época. “É preciso estar sintonizado com o cenário macroeconômico e prestar atenção em todas as 
previsões divulgadas pelas entidades representativas do setor”, reflete.  
 
Para os que não possuem um mix muito amplo de produtos, mas mesmo assim pretendem 
incrementar a venda de alguma forma, a dica é investir em cartões e embalagens diferenciadas e 
coloridas, que chamem a atenção do consumidor e o impulsionem ao consumo. 
 
Promoções 
 
As promoções, comuns em datas comemorativas importantes para o comércio, devem ser 
trabalhadas com muito cuidado no Dia dos Namorados, pois podem surtir um efeito oposto no 
período, diferente do que ocorre em datas como o Dia das Mães ou o Natal, onde elas são mais do 
que bem-vindas entre a clientela. 
 
“É preciso tomar cuidado com os produtos baratos, pois existe a questão do glamour que envolve 
a data. As pessoas evitam presentear o parceiro com presentes que façam parte de cestas de 
ofertas ou algo do gênero. A questão do presente está associada à exclusividade, não ao próprio 
valor”, ressalta Carrer, lembrando que, muitas vezes, não é preciso chamar tanto a atenção para 
a questão da promoção, já que, em alguns casos, isso pode tornar o produto pouco atrativo. “O 
varejista pode recorrer a preços e condições atrativas, sem usar a palavra promoção.  
 
Agora, isto vai depender do local onde ele estiver localizado. Em um shopping center nobre com 
certeza isto deve ser evitado. Já em ruas de comércio popular, a atitude não causaria 
estranhamento. É preciso se adequar à realidade da loja e do espaço em que ela está localizada. É 
preciso destacar os pontos fortes do ponto-de-venda para oferecer ao consumidor produtos 
atrativos e interessantes”, finaliza.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 maio 2006, Especial Sebrae, p. B3. 


