




empresas bem avançadas no tema,
como o Pão de Açúcar e o Wal-
Mart, que vêm desenvolvendo
testes entre os fornecedores de
produtos, de tecnologia da

informação e das próprias etiquetas
inteligentes.

O detalhe é que essa mudança traz

à realidade algo que até então ha-
bitava apenas o campo dos sonhos

dos homens de marketing: conhecer

os clientes. Só que dessa vez quero
dizer conhecer mesmo! Quem são,

o que compram, quando compram,
com que freqüência compram e
quais outros produtos formam sua

cesta de compras mensal, tudo de
forma sistemática, sem pesquisas.

Se algo faltava para uma revo-
lução no marketing de varejo e,
por conseqüência, em toda a

cadeia de abastecimento, agora

não falta mais.

Digo revolução, pois entendemos
que o impacto de tais mudanças in-
fluenciará o marketing até o mais

básico de seus conceitos e estes são
os conhecidos 4 P's. Sem mudanças
nos 4 P's, não haveria uma nova
teoria de marketing e sim extensões

da teoria atual.

Kevin Lane Keller, co-autor com
Phillip Kotler da 12a edição do livro
"Administração de Marketing" ,

confirma a existência de um novo
marketing ao qual denomina de



marketing holístico. Prof. Keller define
assim os novos 4P's (vide Figurai).

Toda a teoria do Prof. Keller é muito
bem sustentada e acho que ele real-
mente estabeleceu os novos marcos
que nortearão as decisões de marketing
daqui para frente.

A observação do Prof. Keller, entre-
tanto, se detém a observar as mu-
danças pela ótica do mercado, ou

seja, pelo comportamento do con-
sumidor e de como este consumidor
vem impondo às empresas seu novo
modo de pensar, sentir, agir, viver.

Queremos aqui somar a isso as ino-

vações trazidas pela tecnologia e tão
bem organizada pela loja do futuro e
trazer soluções práticas as novas

formulações teóricas. Por isso afirmamos
existir uma ruptura de modelos.

Não fossem apenas as mudanças de
ordem comportamental que obser-

vamos na sociedade, a tecnologia está
fazendo a sua parte, ou seja, andando
mais rápido, antecipando tendências

e tornando-as viáveis.

As mudanças nunca foram tão dra-
máticas e tantas ao mesmo tempo.
Pior: poucos estão fazendo essa

leitura. Por isso é uma verdadeira
ruptura nos padrões gerenciais que
conhecemos hoje.

De um lado vemos o movimento de
uma sociedade cada vez mais in-
dividualista, atenta àquilo que lhe

agrega valor como consumidores e
principalmente como pessoas. Sabem
selecionar as informações em um

número cada vez maior de mídias, por
sua vez mais fragmentadas e apren-
deram a sobreviver diante da nova

economia trazida pela globalização,
trabalhando em casa, desenvolvendo
novos negócios, criando novas

empresas.

Os institutos de pesquisa identifi-
caram "tribos" ou "clusters" com
comportamentos próximos e há

muito tempo - cerca de 10 anos -
vêm substituindo o critério de

classes socioeconômicas pelas
características comportamentais
dos consumidores. Nesse modelo,
é possível termos um senhor com

60 anos, residente num bairro

nobre, dentro de um mesmo cluster
de um jovem de 22 que mora nu-

ma região mais distante. O detalhe
é que freqüentam as mesmas lojas

e compram coisas muito pare-
cidas. A comunicação para ambos
deve ser a mesma, assim como as

decisões que envolvem as demais
variáveis do marketing m/x, ou,

melhor, as novas variáveis de mar-
keting m/x.

Por outro lado chega essa mudança
tecnológica que vai substituir gra-
dativamente o código de barras.



pela etiqueta inteligente (tecnolo-
gia de radiofreqüência).

Junte os dois movimentos: de um lado
os novos perfis de consumo e de outro
as novidades tecnológicas. Parece um

impacto duplamente qualificado nas
redes varejistas.

Muitos supermercadistas já sentem no
resultado a ineficiência do que já
podemos chamar de modelo do velho
marketing. É um modelo de comu-

nicação de varejo que vem sendo
praticado há décadas.

Algumas das práticas típicas desse

modelo são:

o

apelo único e exclusivo a

preço baixo, deixando de la-
• do as outras variáveis e le-

vando empresas a resultados ruins
por anos e anos. Muitas pesquisas
já demonstraram que a influência
do preço vem perdendo sua força;

2 o tablóide de ofertas distri-
buído de forma maciça na

• área de influência da loja.
Isso é cada vez menos eficiente!
Os clientes querem um relacio-
namento personalizado com ofertas
coerentes com seu comportamento

ou perfil;

3 produtos dispersos no pdv que

não estejam acompanhados
• de seus complementares ou

substitutos. Os clientes querem
sempre novas experiências de
compra. O apelo deve ser por uma

oferta de categorias que possibili-
tem aos clientes uma solução com-
pleta à sua necessidade de compra e

não uma reposição para um produto

que acabou em sua casa. Temos visto
cada vez mais as lojas fazendo o cross-
mechandising como forma de

amenizar um método superado de
expor produtos. Já é um sinal de mu-
dança mas ainda é pouco.

Sabemos que, apesar de muitas

pessoas morarem num mesmo
condomínio, cada indivíduo tem
hábitos diferentes. As famílias

estão menos estruturadas financei-
ra, cultural e emocionalmente; o
número de singles cresce mês a
mês; as uniões gays estão se tor-
nando uma realidade.

Portanto para que continuar a
distribuir tablóides de 8, 12, 16 pá-
ginas coloridas com exatamente os

mesmos produtos, os mesmos pre-
ços, as mesmas embalagens, as

mesmas condições de pagamento

para as pessoas se elas são tão di-
ferentes (apesar de morarem em um
mesmo condomínio!)? E também
para que os fornecedores ainda fi-
nanciam esses tablóides para os
supermercadistas se estes serão dis-

tribuídos para clientes que não têm
sua cesta de compras conhecida?

As respostas para as perguntas acima
podem ser dadas assim que os clientes
de uma rede de supermercados ou de

outros formatos varejistas passarem
a receber tablóides taylor made,
feitos sob medida, porém sabemos

que ainda não é fácil a realização
de tal inovação.



Para dar início, os clientes de um su-
permercado devem passar a ser
cadastrados e identificados todas as
vezes que passarem pelos checkouts.

Essa rotina formará um banco de dados
com todas as compras realizadas por
cada um dos clientes, como já acon-

tece em tantas redes. Essa informação
permite que conheçamos os hábitos
individuais de cada cliente. Traba-
lhando bem as informações, um dos

resultados pode ser a comunicação
mais bem direcionada.

Imaginem se a mesma rede de lojas
que possui o banco de dados com as
compras individuais de cada um de

seus clientes passar a cruzar tais
informações com outro banco de dados
formado pelos produtos cadastrados

contendo suas imagens. O resultado
seria um cadastro individual com a

cesta de compras de cada cliente com
as imagens dos produtos.

Num passo seguinte, assim que um
desses produtos entrar em oferta, os

clientes que o possuem em seu
histórico de compras passam a rece-
ber um e-mal marketing comunicando
a promoção. E se, em vez de ser um

produto, forem vários, então teremos
quantidade suficiente para diagra-
marmos um tablóide. Fica faltando
ainda um software específico para
realizar essa tarefa (vai aí um desafio
ao pessoal deT.I.).

Assim será muito mais agradável rece-
bermos um tablóide com as ofertas i»



da semana com nosso nome estam-
pado na capa, deixando claro que
aquela promoção foi feita pensando na
pessoa cujo nome aparece gravado.

Tenho certeza que haverá opção para
aqueles que preferirem receber o

tablóide impresso em papel em vez
de recebê-lo por e-mail. Basta esco-
lher essa opção.

Com base nessas e outras novidades
que estarão por vir é que repensamos

os 4 P's no ambiente varejista, toman-
do como base o marketing holístico

do Prof. Keller.

As influências do novo marketing no
varejo em suas variáveis controláveis se
refletem da seguinte maneira (vide
Figura 2).

O cliente de uma loja de supermercado

prefere a loja que oferece a melhor
solução naquilo que pretende comprar
dentre as que se localizam próximas de
onde reside. Se o produto desejado for

um tubo de creme dental, a loja preferida
é a que tiver a melhor categoria de

"higiene oral" e não a melhor seção de
pastas de dentes. A diferença é que ao
apresentar uma categoria e não apenas

o produto, a loja propõe uma solução
completa, sugerindo produtos comple-
mentares, como gel dental, enxa-
guantes, fios e fitas dentais, bran-
queadores, escovas, ou seja, explica,
educa, informa os clientes como uma
maneira de transferir valor.

A mudança de ponto-de-venda para
ponto de relacionamento tem origem
na teoria do CRM. Com a tecnologia
de radiofreqüência, será possível

identificar o cliente que se aproxima
de um balcão de frios por exemplo para

fazer o seu pedido de presunto, queijo
fatiado etc. Ao ter o chip de seu cartão
de cliente preferencial identificado
pelas ondas da radiofreqüência, o bal-
conista imediatamente passa a tratar
o cliente pelo nome e ver seu histórico
de compras no monitor. Nos casos de

seções que operam em auto-serviço,
as peças de merchandising é que farão

esse papel: displays, cartazes, etiquetas
de preço, tudo vai interagir com o

cliente conforme seu histórico e
potencial gravados no banco de dados.
Daí a mudança para PDR - ponto de
relacionamento - e não apenas PDV -

ponto-de-venda.

O terceiro P de promoção, como já
expusemos anteriormente, deixa ou
reduz as promoções genéricas e passa
a comunicar aquilo que o cliente
preferir ou estiver propenso a aceitar.

E o preço, o fator mais sensível, deve
perder ainda mais seu efeito e influên-
cia na imagem do supermercado. Al-

guns centavos de diferença não serão
suficientes para fazer esse cliente
devidamente cadastrado, estudado em

seus hábitos e rastreado em suas
compras a mudar de loja.

Se analisarmos as variáveis incon-
troláveis no ambiente varejista, temos
o seguinte (vide Figura 3).

Sobre os concorrentes, quero chamar
a atenção para a necessidade do
posicionamento. Acreditamos em
posicionamentos bem definidos a
ponto de pouco se sentir efeitos da
concorrência direta, dada a variedade
de produtos e serviços, fragmentação

da mídia, agilidade na identificação
de novos hábitos de consumo e perfis
comportamentais.



A competência no posicionamento vai

fazer a diferença. Por isso não adianta
copiar um novo modelo de loja que
surgiu no exterior. A inteligência do
posicionamento é que conta.

Sobre os fornecedores que passam
a ser colaboradores, também
nenhuma novidade. Esse aspecto

é um dos pilares do ECR - Efficient
Consumer Response (veja
www.ecrbrasil.com.br) e vem se

tornando realidade. A colaboração
na cadeia de suprimentos reduz os

custos das mercadorias e aumenta
a eficiência, reduzindo faltas,
quebras e estoques. Hoje os
softwares de gestão de varejo, ou

ERP de varejo, integram-se com os
fornecedores, disparando pedidos
automáticos e informações sobre
o desempenho das categorias.

Concluindo, com o uso da etiqueta
inteligente, o volume de informações
vai aumentar enormemente e caberá

às empresas varejistas e seus for-
necedores o correto tratamento dessa
informação, a fim de se evitar des-
perdícios com as ações de marketing
e encontrar um posicionamento preciso

para suas marcas, tanto as de produtos
quanto as de varejo.

Existem soluções inovadoras que em
breve estarão sendo utilizadas, e quem

as utilizar estará transformando as
ameaças dessa ruptura em oportuni-
dades, pois os novos dados apurados
abrirão novas áreas de expansão de

mercados.

Nós do Núcleo de Varejo da ESPM esta-
mos acompanhando tais mudanças e
estaremos auxiliando as empresas e a

comunidade acadêmica a melhor
entender e posicionar-se diante de tan-

tas inovações.

Bem-vindos ao novo marketing no

varejo.

Text Box
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