
A eficácia da comunicação no varejo
Estudo da InterScience mostra o que funciona ou não com os consumidores

O setor de varejo represen-
ta 27% dos investimentos em
comunicação dos cem maiores
anunciantes do mercado na-
cional. Em números absolutos,
enquanto os cem primeiros apli-
caram R$ 5,5 bilhões em 2004
(de acordo com o ranking Agên-
cias e Anunciantes, publicado
por Meio & Mensagem), os 18
principais anunciantes do varejo
investiram R$ 1,5 bilhão, o que
dá uma média de R$ 83 milhões
por ano para cada um. Trata-
se de um segmento altamente

relevante, e a otimização da sua
performance é vital para a saúde
das empresas.

Talvez por isso as questões
que o marketing coloca para os
institutos de pesquisa sempre
girem em torno do tema "como
alocar os investimentos para
maximizar o retorno". Para ana-
lisar essa preocupação, a TNS
InterScience fez um estudo so-
bre a eficácia na comunicação
de varejo, que foi apresentado
no último congresso da Asso-
ciação Brasileira de Empresas

de Pesquisa (Abep).
O levantamento, realizado

em São Paulo (ver Metodo-
logia}, procurou responder à
questão da maximização do re-
torno do investimento dos hiper
e supermercados em comuni-
cação sob dois aspectos: o da
atração de mais consumidores
e o da fidelização — levando-se
em conta que a otimização do
investimento inclui não ter que
reconquistar o cliente todos os
meses. Foram abordadas três
questões-chave: quais meios
impactam mais os consumido-
res, quais levam maior número
deles à loja e quais têm maior
efetividade de vendas.

Folhetos entregues em casa
e propaganda na TV são os prin-
cipais meios pelos quais as pes-
soas se informam sobre preços,
produtos e promoções (figura 1),
mas os folhetos se mostram bem
mais eficazes tanto em termos de
impacto quanto de mobilização
(figuras 2 e 3).

Outro objetivo do estudo foi
medir e comparar os resulta-

dos de campanhas de caráter
institucional e de ações pro-
mocionais, veiculadas em tele-
visão. A idéia era identificar a
capacidade de mobilização e de
construção do posicionamento
desejado e, conseqüentemen-
te, o comprometimento com a
marca. A pesquisa mostra que a
campanha institucional não tem
mais impacto nem maior capa-
cidade de mobilização do que a
promocional, mas sem dúvida
agrega fãs (figura 4).

Alguns ensinamentos po-
dem ser retirados a partir
desses dados. No campo con-
ceituai, pode-se concluir que a
discussão secular entre insti-
tucional e promocional na co-
municação de varejo é falsa: as
abordagens se complementam.
Mais do que isso, o argumento
de que a alocação de recursos
em campanhas promocionais
"queimaria" a verba disponível
e não deixaria nada para o
trabalho institucional revela
um equívoco na estratégia de
investimentos.

Já em termos de eficácia dos
meios, o estudo demonstra que,
como padrão geral, o folheto/en-
carte é significativamente mais
eficaz no que se refere à geração
de receita a um custo menor. O
impacto maior da mídia de massa
é apenas teórico: sua retenção
é menor e, como conseqüência,
seu impacto efetivo termina por
ser também menor.

E certo que especificidades
e diferenças devem ocorrer em
diversos segmentos de negócio
e/ou praças, considerando os
hábitos distintos dos consumi-
dores de como buscar informa-
ções a respeito de produtos e
promoções. Assim, as empresas
de varejo supermercadista de-
veriam repensar a alocação dos
seus recursos em mídia, pois
atualmente existe uma clara
indicação de baixa eficácia. Uma
aplicação melhor implicaria mais
verbas para folhetos/encartes,
sem deixar de lado a mídia de
massa. Essa, entretanto, deveria
ser usada menos para ativida-
des promocionais e mais para
multiplicar a percepção de uma
identidade agregadora de valor
e diferenciada. Esse mix pode
otimizar o retorno dos recursos
investidos na comunicação de
varejo e minimizar a necessidade
de continuar "recomprando" os
consumidores todos os meses.
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