
Comunicação certeira
Pesquisa da Gouvêa de Souza aponta que propaganda de massa
tem efeito direto na venda de duráveis dos grandes magazines
CLÁUDIA BREOARIOLI

Na briga entre as estratégias
de comunicação que mais in-
fluenciam o consumidor a deci-
dir pela compra, parece que as
campanhas de massa, no caso
da venda de bens duráveis, têm
surtido um efeito arrasador. Ao
menos é o que mostra pesquisa
divulgada pela consultoria Gou-
vêa de Souza & MD. Tanto que,
para adquirir eletrodomésticos
e eletroeletrônicos, a grande
maioria dos paulistanos, de
todas as classes sociais, procu-
rou as Casas Bahia — que tem
investido cifras expressivas em
propaganda — em suas últimas
aquisições.

Ao escolher um desses itens,
o consumidor da capital paulista
faz pesquisa e exige, impres-
cindivelmente, preço baixo ao
tomar sua decisão. Mas quer
muito mais, conforme aponta
o estudo. "Isso reflete a im-
portância da combinação de
preço e construção de marca
na comercialização de produtos
como esses, que chego a chamar
de commodities por serem exa-
tamente os mesmos em todas as
lojas", pondera Luiz Góes, sócio-
diretor da Gouvêa de Souza e
responsável pelo levantamento.
"Fica fácil perceber a diferença

Góes: combinação de preço e construção
de marca

que faz a propaganda."
Segundo ele, é preciso aten-

ção a esse movimento, decor-
rente, por exemplo, de uma
comunicação mais clean dessa
grande rede de magazine, com
exposição mais discreta da mar-
ca e mix de produtos direcio-
nado para públicos A e B em
novas lojas com padronização
diferenciada.

A adoção dessa estratégia,
conforme explica o diretor de
marketing das Casas Bahia, Allan
Barros, começou há cerca de
dois anos, quando a rede pas-
sou a trabalhar com cartões de
crédito, algo essencial para esse
público. Atualmente, essas ope-
rações já representam 20% do
total do faturamento das Casas
Bahia e refletem basicamente as

compras das classes A e B.
"Para falar com esse públi-

co, adotamos neste ano, pela
primeira vez, a publicação de
anúncios em revistas líderes e o
desenvolvimento de filmes pu-
blicitários para TV paga e para a
MTV", conta Barros, ressaltando
que a decisão tem mostrado bons
resultados, já que a rede hoje
lidera as vendas de televisores
com tela de plasma no Brasil.

"Mas essas estratégias não
interferem em nada na comuni-
cação com a essência de nosso

público, que é o das classes C,
D e E", continua o executivo.
As Casas Bahia investiram no
ano passado R$ 270 milhões em
propaganda - - o equivalente a
3% de seu faturamento. Para
este ano, a rede estima alcançar
vendas de R$ 12 bilhões.

PONTO-DE-VENDA
Quando a aquisição em ques-

tão está voltada a bens não-
duráveis, contudo, a pesquisa
da Gouvêa de Souza reforça a
importância da comunicação no
ponto-de-venda como estraté-
gia para seduzir o cliente pelos
cinco sentidos. "Se falarmos, por
exemplo, de produtos de beleza
ou de hortifrutis, vemos que é
importante para o consumidor
pegar o produto, olhar, sentir seu
cheiro", aponta Góes.

Assim, ele explica que o estu-
do mostra várias especificidades
de adequação da estratégia de
comunicação ao produto. "No
caso de celulares, o boca a boca

é a grande motivação de compra.
Por isso, acho que de alguma
forma as campanhas deveriam
incorporar isso", diz. Já os jor-
nais - - e também os encartes
que eles trazem - - continuam
muito usados para pesquisa de
preço, tanto para itens duráveis
como para não-duráveis.

O levantamento apontou ain-
da que os supermercados são o
local preferido para a compra de
alimentos e bebidas, enquanto
os hipermercados têm destaque
como canal de venda de produ-
tos de higiene e beleza. Já o ves-
tuário é o grande motivador de
freqüência a shopping centers.

As informações da pesquisa
foram captadas no início de no-
vembro, a partir de entrevistas
com 605 pessoas residentes na
capital paulista. Os resultados
foram apresentados na sema-
na passada durante o Fórum
Internacional de Marketing no
Varejo, que teve apoio do Meio
& Mensagem.

GMI vai do papel para a web Auto-estima em baixa

Especializada em levanta-
mentos pela internet, a empresa
de pesquisas Global Market
Insite (GMI) passa a oferecer
no Brasil, a partir de janeiro,
a transposição de dados de
estudos feitos com "papel e
caneta" para a web. A novidade
vai agilizar o trabalho de com-
pilação, tratamento e análise
das informações coletadas pelo
sistema tradicional, no qual
entrevistadores (ou os próprios
pesquisados) preenchem fichas
com questionários.

A iniciativa faz parte do pa-
cote de novos serviços que a
GMI passa a oferecer ao mer-
cado graças à implantação de
uma central de operações em
São Paulo. A base é a quarta da
companhia no mundo - - as de-
mais estão nos Estados Unidos,
na Bulgária e na índia. Fundada
em 1999, a GMI chegou ao País
já no ano seguinte e trabalha ba-
sicamente em três áreas: painéis

globais de consumo, serviços e
fornecimento de softwares para
pesquisas via rede mundial de
computadores.

Segundo Márcio Boiajion,
diretor executivo da GMI para
a América Latina, oito dos dez
principais institutos brasileiros
são usuários das soluções de
pesquisa online da empresa.
De acordo com ele, a dispo-
nibilização de resultados via
internet (um dos serviços ofe-
recidos) facilita muito a vida
de quem precisa lidar com as
informações.

"A interatividade proporcio-
nada por essas ferramentas dá
mais liberdade para o cliente,
que pode fazer sozinho diversos
cruzamentos de dados", avalia.
No caso de pesquisas feitas dire-
tamente pela web, as principais
vantagens são a rapidez e o custo
reduzido. Entretanto, esse tipo
de levantamento ainda não é efi-
ciente para coletar informações

Boiajion: interatividade dá mais liberdade
para o cliente

sobre as classes C, D e E.
Para produzir seus painéis

globais de consumo, a GMI con-
ta com um banco de dados que
engloba 5 milhões de nomes em
200 países, sendo 120 mil deles
no Brasil. "Com um volume tão
grande de participantes, pode-
mos segmentar os estudos por
nichos de consumidores, como
médicos, profissionais de tecno-
logia da informação e assim por
diante", explica Boiajion.

ELIANEPEPEIPA

Além de investigar as pre-
ferências dos consumidores,
a GMI desenvolve trabalhos
com parceiros. Um deles, fei-
to com o consultor e escritor
Simon Anholt, é o primeiro
estudo internacional que
analisa a imagem das nações
— realizado a partir de con-
sulta feita a participantes
do painel global da empresa
localizados em 25 países.

Batizado de índice de Mar-
cas das Nações, o levantamen-
to é feito a cada três meses e
está centrado em percepções
sobre aspectos culturais, so-
ciais, comerciais e políticos.
Na última rodada, o Brasil con-
seguiu no máximo um quinto
lugar dado pelos mexicanos,
que o colocaram nessa posição
no item população.

Entre os brasileiros, quem
está em alta são os japoneses:
os consumidores locais consi-
deram os produtos do Japão
como os melhores do mundo

e o governo nipônico como
um dos seis mais bem coloca-
dos (atrás de Suíça, Canadá,
Suécia, Austrália e França).
Ainda no gosto dos brasileiros,
a cultura japonesa só perde
para a italiana.

Sinal dos tempos: o go-
verno Bush é o que tem a
pior avaliação entre nós. Por
outro lado, o povo dos Esta-
dos Unidos tem auto-estima
bem mais elevada do que o do
Brasil. Os norte-americanos
se consideram os melho-
res em todas as categorias
— exportações, governo,
cultura, população, turismo,
investimento e imigração. A
opinião não é compartilhada
pelos demais países: desde as
primeiras edições, o estudo
mostra que os Estados Uni-
dos estão "apenas" entre os
"dez mais", mas não em todas
as divisões, pois estão fora
dessa lista em exportações e
investimentos. (EP)
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