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Qualquer profissional de
marketing atento às novas
tendências de mercado sabe
que o consumidor de hoje
não é mais como o de ontem

e ontem, na maioria dos
casos, não é mera força de
expressão. Imerso em um
universo saturado de infor-
mações, quem vai às compras
percebe claramente o poder
que tem nas mãos e busca
sempre mais por menos, sem
hesitar na hora de escolher
uma nova marca. Então, em
um cenário como esse, como
não perder de vista os dese-
jos de um consumidor que
muda em ritmo frenético e
busca, cada vez mais, a per-
sonalização?

Como em muitas questões
ligadas ao marketing, uma
breve sondagem no merca-
do indica que não existem
respostas prontas, apenas
pistas a serem seguidas. As
estratégias variam de setor
para setor e, em alguns mer-
cados, são ainda tão antigas,
básicas e eficientes como
sempre foram. O que muda é
a forma como são aplicadas.
Um exemplo é o da rede va-
rejista Magazine Luiza, dona
de cerca de 350 lojas, em sete
Estados brasileiros. "A fideli-
zação passa pelo atendimento
porque no varejo os produtos
vendidos são os mesmos em
todas as redes", afirma Fábio
Avari, diretor de marketing
da empresa.

Por isso, para garantir que
quem entre em qualquer loja
da bandeira saia satisfeito e
queira voltar, as equipes de
atendimento da companhia
recebem treinamento perma-
nentemente. Nenhum funcio-
nário da área passa mais de
seis meses sem tomar uma
"chuveirada" de formação e
aprender algo novo sobre,
por exemplo, como abordar
o cliente ou a maneira de
apresentar informações téc-
nicas. "Buscamos o equilíbrio
entre a venda agressiva e a
que se baseia em oferecer

informações para a tomada
de decisão", diz Avari.

Para Sílvia Amaral, dire-
tora de marketing da rede de
lavanderias 5 à Sec, parte da
estratégia de fidelização do
consumidor do século 21 tem
a ver com relacionamento e
passa por conhecer de forma
minuciosa o cliente. Segun-
do a executiva, pesquisas
de mercado qualitativas
continuam sendo muito

APERFEIÇOAMENTO
No que tange a isso, sa-

lienta a executiva, alguns
franqueados da marca co-
meçaram a oferecer serviços
delivery (entrega em casa),
enquanto outros, localizados
em regiões onde a concor-
rência é mais acirrada, traba-
lham com base em preço e
oferta de brindes persona-
lizados. Mas há também ou-
tras preocupações constan-

adotada para fidelizar o
consumidor tem sido lançar
sempre artigos novos. "Em
nosso principal mercado, o
de barras de cereais, temos
a maior variedade de sabo-
res, de modelos, de tipos de
barrinhas. Tentamos acom-
panhar o consumidor. Tudo
o que ele estiver gostando
nós fazemos, sempre com
um padrão de qualidade e
não fugindo da essência da

importantes, assim como
a manutenção do contato
direto com os franqueados

- no caso da 5 à Sec, cerca
de 200 no Brasil. No final
das contas, porém, a ma-
nutenção de processos que
permitam o monitoramento
constante do comportamen-
to dos consumidores, como
o CRM, pode fazer a diferen-
ça, permitindo à empresa
antecipar-se a novos desejos
e necessidades, avalia.

tes: programas intensivos
de treinamento de equipes
(elaborados para garantir a
qualidade do atendimento),
ações institucionais de mar-
keting (que visam reforçar
a marca) e busca por novos
produtos complementares
sempre que possível.

Na Nutrimental, empresa
dona da marca de barras
de cereais Nutri, Ronaldo
Flor, executivo de marke-
ting, conta que a estratégia

marca", afirma o executivo.
Também no ramo de ali-

mentos, a Yoki oferece um
modelo de diferenciação
interessante. Luis Carlos Pe-
reira, gerente de marketing
da companhia no Brasil, diz
que a Yoki vem utilizando as
embalagens dos produtos
para prestar uma espécie
de "curadoria" de informa-
ções aos consumidores - - e,
para ilustrar o que diz, cita
o exemplo do segmento de

salgadinhos, no qual atua
com produtos que recebem
a adição de nove vitaminas e
ferro. Em vez de colocar nas
embalagens apenas a com-
posição do produto, como
exige a legislação brasileira,
a Yoki optou por realçar
o diferencial explicando a
função de cada vitamina e
do ferro no funcionamento
do metabolismo humano, de
forma simples e sintética.
"Acreditamos que essa 'cura-
doria1 é muito valorizada pelo
consumidor, que está, de
fato, imerso em um universo
saturado pelo excesso de
informações", constata.

COR LOCAL
A valorização de culturas

locais em ações de marke-
ting e relacionamento é uma
das estratégias encontradas
na Votorantin Celulose e Pa-
pel. De acordo com o diretor
de negócios, Sérgio Vaz,
a segmentação aplicada a
produtos de massa e a apro-
ximação da cultura de cada
mercado são boas formas
de ganhar a preferência dos
consumidores. "No Brasil, a
linha de papéis de escritório
Copimax, por exemplo, é
completamente diferente
em cor, embalagem e appro-
ach do que nos mercados
da França e dos Estados
Unidos. Respeitando a cul-
tura local, acreditamos que
é possível reforçar muito
nosso posicionamento. É o
contrário da globalização,
no que tange à fabricação
de produtos homogêneos,
de posicionamentos iguais.
Trata-se de realmente des-
cobrir as culturas locais e
trabalhar com elas positi-
vamente", avalia.

Para reforçar a sua aná-
lise, ele cita um projeto de
expansão em desenvolvi-
mento no Rio Grande do Sul.
"Nossos planos de ampliação
demoram muitos anos, até
porque temos sempre de ini-
ciar com uma base florestal.



utante

como estamos começando a
desenvolver no extremo sul,
na região de Pelotas e Bagé.
Para que o projeto seja bem
aceito, procuramos nos inte-
grar à sociedade ensinando
aos pequenos proprietários
a agrossilvicultura (plantio
combinado de floresta e
lavoura)", diz.

De acordo com Vaz, basea-
dos no fato de que o projeto
teria boa repercussão entre
a população do Estado, a
companhia resolveu lançar
um papel de escritório com
a cara do Rio Grande do Sul

- e estampou na embalagem
um executivo da empresa
com o chimarrão, a bandeira
do Estado e um texto expli-
cando porque a Votorantim
está por lá. A ação contou
com campanha em TV como
forma de ampliar a mensa-
gem de que a corporação
veio para ficar. "É um papel
que, dentro da nossa linha,
é completamente diferente
dos demais. Tem toda essa
caracterização, que foi feita
por meio de pesquisas."

Ele explica que a inicia-
tiva publicitária foi desen-
volvida com uma agência de
lá — a companhia sempre
se serve de fornecedores
regionais para ajudar a
posicionar o produto ade-
quadamente. "Isso porque
não conhecemos a cultura
local totalmente e assim
também estamos gerando
empregos e renda na região

principalmente no ex-
tremo sul do Estado, muito
pobre por causa das secas.
Aproveitamos isso tudo, no
bom sentido, como apelo
na região de maior consu-
mo, que é Porto Alegre",
salienta.

FORMAÇÃO
Preparar-se para acompa-

nhar o ritmo de mudança do
novo consumidor também
não é tarefa fácil. Para Sílvia,
além de estudos teóricos e
da atualização por meio de

periódicos especializados
é preciso manter contato
direto com o mercado, com
outras empresas e com a
ponta do seu negócio. "Só a
teoria não adianta. Tem de
estar perto da realidade do
franqueado, dedicar muito
tempo a conhecer o negócio,
estar em contato com as
pessoas, fazer um bom ne-
twork", avalia a executiva.

Ronaldo Flor concorda
que a formação tradicional
e a atualização constante,
por meio de MBAs e cursos
de especialização, são muito

importantes. Mas, no corre-
corre diário, o executivo acre-
dita que a melhor forma de se
preparar é fazendo pergun-
tas, principalmente a colegas
de outras companhias. "Eu
pergunto muito. Vejo alguém
fazendo alguma coisa e não
tenho a menor dificuldade de
ser humilde e falar 'que legal,
o que você fez? Deu certo,
deu errado?' Aprendo o tem-
po todo assim. O melhor jeito
de aprender é assumir que
não dominamos determinado
assunto", conclui.
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