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Cada vez mais a promoção é a grande arma do varejo na atração e conquista do consumidor. No 
entanto, é preciso cuidado. Com a inflação controlada, a comparação de preços ficou mais fácil e 
engana-se quem acredita que o brasileiro não tem memória. Uma promoção enganosa pode ser o 
caos para qualquer estabelecimento comercial.  
 
Para atingir o nosso alvo, a comunicação deve transmitir informações sobre o produto, o preço e o 
funcionamento da promoção. Isso porque o consumidor só se sente motivado a efetuar a compra 
quando oferecemos bons produtos a preços realmente tentadores. As ações precisam ser 
objetivas, transmitindo claramente ao cliente as vantagens que terá no momento da compra.  
 
Ações como a automatização do ponto-de-venda, informatização das operações, serviços 
diferenciados, lay-outs modernos para as lojas, treinamento constante dos funcionários e o bom 
atendimento não devem ser esquecidos. Mas é preciso estar consciente de que o varejo de hoje 
depende cada vez mais de promoções constantes e bem elaboradas. Nesse sentido, é necessário 
realizar com freqüência pesquisas para conhecer o comportamento do consumidor no ponto-de-
venda e seus anseios em relação aos produtos oferecidos.  
 
O que o mercado mais precisa para sobreviver é ação e criatividade. Cada ação tem seu sucesso 
ou fracasso medido no mesmo instante. Seus resultados podem ser avaliados instantaneamente 
e, em função disso, as ações podem e devem ser corrigidas, alteradas e aperfeiçoadas.  
 
O marketing exige criatividade e agilidade incessante para marcar pontos sobre a concorrência. O 
mercado sadio da livre concorrência é o mercado do marketing.  
 
A propaganda era o principal recurso utilizado pelo varejo em busca de resultados. Divulgava o 
diferencial de cada loja e tentava motivar o cliente para a compra, enquanto a promoção era 
apenas um elemento complementar para ampliar o fluxo de clientes dentro da loja. Hoje, 
promoção é o conteúdo principal da comunicação. É ela que encoraja, que tira o consumidor de 
casa e o leva para a loja.  
 
Esta nova realidade criou para as empresas a necessidade de contratar profissionais de marketing 
com visão empresarial. Profissionais dinâmicos, com visão geral dos negócios e com alta 
capacidade de adaptação e criatividade. Uma das características necessárias a este profissional é 
saber ouvir: ouvir o consumidor sobre a promoção realizada, ouvir sua força de vendas, seus 
colaboradores, buscar, entre os parceiros envolvidos no negócio, o parecer e a análise de sua 
estratégia e ações promocionais.  
 
Ele precisa ter em mente que a fonte de informações e de idéias para criar ações promocionais é o 
próprio mercado. Que retorno pode ter uma empresa com uma excelente idéia promocional se ela 
estiver distante da expectativa do mercado? Que resultado pode ter uma oferta de 70% de 
desconto no preço de um produto se o consumidor esperava um brinde como retorno da compra 
realizada?  
 
As ações de marketing devem ter sua dose de agressividade sim, mas é preciso pesquisar antes 
as necessidades do consumidor para poder definir o tipo de ação que irá executar e a mídia ideal 
para tal divulgação. Fazer promoção só por fazer pode ser pura perda de tempo e dinheiro, com 
risco de minar a credibilidade da empresa e, conseqüentemente, afastar os consumidores.  
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