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A
DOTADO COM SUCESSO POR
empresas do setor de varejo,
o marketing de ponto-de-ven-
da agora expande suas fron-

teiras para o setor de serviços — espe-
cialmente bancos e operadoras de tele-
fonia. Um caso clássico no sistema fi-
nanceiro é o ABN Amro. Recentemen-
te, o banco investiu 20 milhões de reais
numa campanha que reformulou o de-
sign e o funcionamento de 30 agências.
Todas as mudanças foram implementa-
das com o objetivo de agregar à marca
conceitos como exclusividade e priva-
cidade. Por isso, cada obra incluiu sa-
las de atendimento exclusivas e espaço
privativo para reuniões. Além disso, os
gerentes foram treinados com essa fi-
nalidade. No setor de telefonia, a pri-
meira a utilizar essa estratégia é a Vivo.
Em fase de testes, a companhia prepa-
ra uma profunda reformulação de seus
7 700 pontos-de-venda. O projeto é in-
vestir 200 milhões de reais, inclusive
com a compra de alguns imóveis pró-
prios, e transformar essas lojas num cen-
tro de lazer para os usuários. A idéia é
fazer com que o cliente baixe novas mú-
sicas para toque de celular, ganhe orien-
tações detalhadas dos recursos de seu
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aparelho e, claro, volte sempre. "Que-
remos que o cliente vá à loja para apren-
der a mexer no aparelho, tire dúvidas e
associe o bom atendimento à marca",
diz Joyce Paiva, diretora de marketing
operacional da Vivo.

A entrada de empresas como ABN
Amro e Vivo está dando impulso inédi-
to ao marketing de ponto-de-venda. Nos
últimos dois anos, os investimentos na
área já aumentaram 25% e, de acordo
com o instituto Popai Brasil, as empre-
sas aplicam hoje l ,5 bilhão de dólares
na valorização de suas marcas nos pró-
prios locais de contato com o consumi-
dor. As pioneiras foram as indústrias
que atuam no varejo (principalmente os
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Loja da Vivo, em São Paulo, e a
Niketown, em Nova York: estratégias
para fidelizar o cliente

fabricantes de bebidas alcoólicas e de
cigarros). Com as restrições publicitá-
rias a esses produtos, as indústrias pas-
saram a investir no local da venda co-
mo alternativa para a falta de visibili-
dade. Á Souza Cruz, por exemplo, aca-
ba de completar o treinamento de 24 000
pessoas que trabalham com os produ-
tos da empresa. Esse pequeno exército
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recebeu instruções que vão desde a his-
tória da companhia até o local ideal pa-
ra expor os pacotes de cigarros (tudo
baseado em pesquisas de comportamen-
to dos consumidores nas lojas). As em-
presas de telefonia também têm uma
motivação extra para valorizar a marca
no local de atendimento. Como já acon-
tece em outros países, está em discus-
são a possibilidade de os usuários de ce-
lular no Brasil se tornarem donos de
seus números. Dessa maneira, eles po-
deriam migrar com facilidade de urna
operadora para outra, algo que não acon-
tece hoje por causa dessa limitação.

Mas não é a necessidade de se adap-
tar às leis que move as empresas nessa
direção. No setor de varejo, estima-se
que 85% das decisões de levar um pro-
duto sejam tomadas no local da compra.
Por isso, uma ação mais efetiva nesse
momento pode ser a diferença entre fe-
char ou não o negócio. Um bom exem-
plo é a HP Brasil. No ano passado, a em-
presa iniciou um projeto para investir
forte nesse tipo de marketing. Nas gran-
des lojas de departamentos, a HP im-
plantou "experience centers" para os
consumidores. O funcionamento é sim-
ples. Num canto exclusivo, a HP desta-
ca uma equipe de profissionais para aten-
der a clientela. Nesse lugar, o consumi-
dor recebe todas as informações dos apa-
relhos e pode, inclusive, experimentá-
los. Impressoras, notebooks, câmeras di-
gitais e scanners ficam à disposição do
cliente. De acordo com os levantamen-
tos da companhia, o índice de satisfação
do consumidor aumentou 10% por cau-
sa da iniciativa. Uma das lojas da Nike
em Nova York, a Niketown, é um exem-
plo de sucesso. Os clientes entram na
Niketown para conhecer os lançamen-
tos, expostos como num museu, e para
assistir ao telão. que mostra imagens das
celebridades patrocinadas pela empre-
sa. O setor de serviços descobriu que
também pode se beneficiar dessa carac-

WWW.EXAME.COM.BR

terística do consumidor.
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