
O ponto-de-enda está se reaf i rmando
como principal meio de informação e deci-
são de compra. Apesar de se tornar cada
vez mais exigente - através de pesquisas
de preço, avaliação da relação custo be-
nefício dos produtos e busca de informa-
ções nas diversas mídias -, o consumidor,
mais do que nunca, toma suas decisões de
compra dentro da loja,

Essa tendência é apontada pela pesqui-
sa Consumidor Múltiplo realizada recente-
mente pela Gouvêa de Souza & MD no Es-
tado de São Paulo, nas classes ABCD. A
análise investigou as relações do consumi-
dor com os diversos canais, formatos, mar-
cas, produtos e bandeiras de loja na tenta-
tiva de compreender melhor o processo de
decisão de compra.

Dentro das categorias' avaliadas - Eletro-
eletrônicos, Eletrodomésticos, Celular, Pro-
dutos de Informática, Higiene Pessoal e
Beleza e Frutas, Legumes e Verduras (FLV)
-, em média, nas suas últ imas compras
65,5% dos consumidores foram até a loja

buscar in formações sobre os produtos,
enquanto 26,5% foram informados por pro-
paganda na TV, 29% por tablóides, 7,5%
em jornais e revistas, 5,5% pela internet e
5,3 por amigos ou parentes.

Para o sócio-diretor da Gouvêa de Souza
& MD e coordenador da pesquisa Luiz Góes,
apesar de existirem outras mídias de coleta
de informações, é no próprio "chão" de loja
que o consumidor vai, fundamentalmente, se
informar. É o local onde o consumidor bus-
ca, na maioria das vezes, informações sobre
os produtos que pretende adquirir e também
é lá que ele decide a compra.

Os tablóides também tiveram grande desta-
que como fonte de informação aos consumi-
dores. Nos segmentos Higiene Pessoal e Be-
leza e FLV, por exemplo, o meio aparece como
o segundo mais utilizado. Para Góes essa cons-
tatação é válida, mas não sobrepõe a impor-
tância do ponto-de-venda, principalmente nes-
sas categorias onde a relação do consumidor
é muito mais intensa, pela necessidade do con-
tato com o produto, pelo toque, aroma etc,

O ponto-de-venda é o meio mais

utilizado como fonte de informa-

ção em todas as categorias rela-

cionadas. Os tablóides e folhetos

mostram-se eficazes, principalmen-

te nos segmentos de Higiene Pes-

soal e Beleza e FLV.
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A pesquisa mostra ainda quais são os ca-
nais de venda mais fortes em cada catego-
ria. O hipermercado aparece como prefe-
rência para a compra de Higiene Pessoal e
Beleza. 47% dos entrevistados de todas as
classes pesquisadas responderam que pre-
ferem esse formato na hora de comprar
seus produtos. No entanto, o supermerca-
do é o canal que mais fortalece sua relação
com esse setor, já que 38% dos entrevista-
dos fizeram sua última compra nesse canal,
contra 23% em Farmácias e Drogarias e
20% em hipermercados.

O supermercado é o meio favorito para a
compra de alimentos e bebidas na opinião
dos consumidores. Nas classes ABC, em
média, 57% utilizam esse formato contra 43%
do hipermercado. Para a compra de FLV, en-
tretanto, o formato feira lidera disparado na
preferência de compra com 68% contra 11%
do supermercado e 7% do hipermercado.

No segmento de bens duráveis os magazi-
nes aparecem como canal absoluto. Em ele-
trodomésticos e eletroeletrônicos, por exem-
plo, em média, 78,5% fizeram a última com-
pra nesse formato contra 9% em hipermer-
cados e 7% em lojas especializadas.

Esses dados refletem outra tendência do
mercado. Como o consumidor se relaciona
de maneira desigual com cada canal de
vendas de acordo com os diferentes pro-
dutos, cada categoria exige uma estraté-
gia específica para cada canal. Ou seja,
utilizar a mesma estratégia de vendas para

O formato supermercado é

o preferido na compra de

alimentos e bebidas na opi-

nião dos consumidores das

classes A B C segundo a

pesquisa da GS & M D.

um determinado produto em todos os ca-
nais pode resultar uma perda de potencial
de vendas significativo.

Os resultados da pesquisa reforçam a ne-
cessidade de se tomar algumas atitudes no
interior das lojas. E preciso repensar o pa-
pel do ponto-de-venda. O lojista deve for-
necer facilidade de acesso aos produtos e
às informações. A equipe de vendas deve
ser altamente treinada e capacitada para
responder de forma clara e objetiva às dú-
vidas do cliente. No caso de lojas multimar-
cas, varejistas e fornecedores devem esta-
belecer equações compensatórias para
ambos e promoverem ações de ponto de
venda, sejam ações de demonstração, de
degustação ou de promoção.

Além disso, o lojista deve oferecer um sor-
timento variado e adequado às necessida-
des do consumidor para cada categoria. "O
consumidor não vai apenas e exclusivamen-
te atrás de preços, mesmo se tratando de
commodities, tais como eletroeletrônicos e
eletrodomésticos. Ele quer mais. Ao que
tudo indica, não deverá haver mudanças
nesse processo de compra. Muito pelo con-
trário, essa multiplicidade de fatores que
amparam e precedem a compra de um pro-
duto tende a se acentuar, envolvendo o con-
sumidor cada vez mais em uma atmosfera
que mistura razão e emoção, sonho e reali-
dade. Resta ao ponto de venda a função de
decifrar esses conceitos e capturar o con-
sumidor", salienta Góes.
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