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Os varejistas têm muito com o que  se preocupar 

para  aumentar suas vendas e a produtividade das 

lojas. Controlar o estoque, escolher o mix de produtos, 

melhorar o layout, proporcionar  estacionamento e  

facilidades para o consumidor, definir ações 

promocionais são só alguns dos  aspectos que ajudam 

a vender mais. Estudo recente publicado por Ellvood 

(2013)  em seu livro “Febre por Barganhas” aponta que 

o  consumidor do século XXI é viciado em qualquer tipo 

de promoção, ou  seja, a frase  célebre  que as 

promoções aumentam as vendas volta  a  ser 

explorada pelo varejo.  

Atualmente, dependendo do modelo de negócio 

os vendedores são meros coadjuvantes e algumas 

ações de marketing os substituem com sucesso. Estas são o Merchandising e 

a Promoção de vendas, que tornam os produtos irresistíveis, provocam 

desejos, necessidades e vendem muito. Em nosso bate papo concentraremos 

no papel da promoção de vendas para o varejista. A promoção de vendas é um 

dos  elementos da política de comunicação, mais do que simplesmente 

informar o consumidor, ela tem como objetivo: obter uma reação de compra 

imediata; visar o curto prazo e desestabilizar os  clientes fiéis à concorrência. 

Enquanto a propaganda incita o consumidor em direção ao produto, a 

promoção de vendas vai ao  encontro do consumidor para  estabelecer com ele  

um diálogo direto de venda, desenvolvida em períodos de tempos limitados, 

eventualmente divididos ao longo do ano, contribuiu para  modificar  o 

comportamento temporário e  esporádico do consumidor. Em promoção, 

devemos  sempre  incensar  a  verdade, não basta apenas que a oferta  seja 

verdadeira ela precisa ser real  tem de  ser  verossímil.  Quem  desejar utilizar-

se  das mecânicas  promocionais, deve  fazer um trabalho bem feito, zelando 

pela veracidade da  oferta, pela criatividade na sua  apresentação pela marca 

que o produto encerra. 

È comum varejistas utilizarem-se das  técnicas de ofertas para construção 

da personalidade de marca de sua organização, corretamente transmitindo a 

imagem aos  seus clientes de ser uma empresa que trabalha  com preços 

melhores. Independentemente da idade, escolaridade, poder aquisitivo ou 



 

cultura não há quem nunca comprou um produto em promoção sendo 

despertado para  adquirir unidades  a mais. 

A  concepção moderna do marketing estabelece que a empresa deve 

desenvolver bons produtos, adequados às necessidades do mercado  e  que 

atendam aos benefícios que se propõem; adotar estratégias de preço realistas, 

que os tornem atrativos e condizentes com a realidade do mercado, com a 

capacidade de compra do público e com objetivos da empresa; estabelecer 

tipos, formas  e canais de distribuição que os  conduzam rapidamente ao  

público visado, permitindo a  este  fácil  acesso. Como toda  atividade  de 

marketing , a promoção de vendas deve ser planejada, se for orientada para o 

consumidor deve provocar a primeira compra, favorecer a substituição de 

marca, aumentar  as  quantidades  adquiridas. 

Para elaborar um planejamento promocional  é  importante:- definir os  

objetivos promocionais em termos de público alvo e de ofertas promocionais; - 

selecionar  as  técnicas  promocionais(amostras, degustação, demonstração, 

brinde redução de preço ,cartão promocional, vendas  agrupadas, sorteios, 

jogos, exposições entre outras); - elaborar o programa  oferecendo vantagens  

interessantes; - o teste da  campanha deve verificar  se  a técnica  escolhida é 

a melhor; - definir o orçamento; - implementar e acompanhar. 

Nos  anos de  1950, um supermercado oferecia cerca de 3700 hoje  

chega a 45000 ítens, girar o estoque torna-se uma necessidade. Foi no século 

XIX com a invenção das  etiquetas de preços e os preços  definidos pela 

indústria, com concorrência  baixa, os produtos vendidos nos pequenos   

varejos, as praticas promocionais deram seus  primeiros sinais sendo utilizadas 

entre os canais indústria – varejo. 

Após a  segunda guerra com o crescimento dos grandes varejistas como 

Wal Mart que ganham em escala, adotam as praticas  de precificar os 

produtos. Hoje o consumidor é que tem poder de  decidir quanto quer pagar em 

virtude dos multicanais de compras e variedades de produtos. Verifica-se 

práticas antigas sendo retomadas pelo varejo  atual para passar ao consumidor  

a  expectativa de que fechou um grande  negócio. Práticas como os preços  

promocionais estão sendo utilizadas, preços terminados em 9 podem  

colaborar com aumentos de vendas  em até 20%, os com finais 0 posicionam 

qualidade os finais 7 ou 8 dão ideia de preço justo, são exemplos as  redes de 

supermercados e o varejo de moda adotarem a prática.  

O preço âncora onde  se costuma oferecer alguns itens muito mais caros, 

para que os demais pareçam uma pechincha, em um restaurante um cardápio 

com um prato muito caro, faz com que todos os demais pareçam ser mais  

acessíveis. Promoções por categorias de produtos adotadas por  varejistas de  

eletrodomésticos  oferecem itens  em trios assim a opção do meio não parece 

nem cara  nem uma porcaria. Por  exemplo uma loja  expõe os televisores em 



 

trios, do meio tem a melhor margem de lucro. Com o apoio da  tecnologia 

novas  técnicas podem ser  adotadas procurando concentrar nos clientes 

cadastrados no site da  empresa oferecendo descontos adicionais com a 

finalidade  de cativá-los.  Ignorar a tendência que o consumidor atual voltou a  

era da pechincha  poderá  custar caro a varejista  americana JC Penney.   

Até 2011  vendia somente 0,2% de seus produtos pelo preço cheio, em 

2012 aboliu as ofertas, simplesmente perdeu 1 bilhão de dólares e foi obrigada  

a retomar  a  estratégia anterior. São raras  as  empresas que podem 

sobreviver sem promoções, são aquelas  que  aliam mix  de produtos 

pequenos e mantém rede de distribuição própria como a Louis Vuitton  mesmo 

assim passou a  fazer  pequenas ofertas  convidando grupos de freguesas fiéis 

para comprar com  desconto. O varejo não pode  esquecer  que o sucesso de 

uma promoção de vendas deve ser aliado também as boas práticas de 

merchandising, e que ela não é dirigida somente ao consumidor final, mas  

também à tua  força de venda, seus colaboradores.  Desejo a todos nesse 

inicio de ano um bom uso das praticas promocionais para conciliar o período de 

sazonalidade  de vendas e manutenção do seu fluxo de caixa. 

 

Antonio Carlos Giuliani: professor e coordenador dos cursos de Mestrado Profissional e 

Doutorado em Administração e MBA em Marketing e Negociação. - UNIMEP.  

E-mail: giuliani.marketing@uol.com.br 


