
Demanda e ativação
Estudo mostra como dividir com mais eficiência as verbas entre marketing e trade

O cenário de investimento
em mídia está em processo de
mudança. A cada dia surgem
novos canais e possibilidades
de contato da marca com o con-
sumidor, seja através das novas
tecnologias, do uso criativo de
espaços ou da oferta de uma ex-
periência sensorial com as mar-
cas — que hoje vai muito além
da pura oferta de produto.

A situação atual de mercado
tem mostrado uma tendência
de fragmentação dos canais
utilizados, colocando um desafio
diferente para as marcas: a cres-
cente dificuldade de se conectar
com os seus consumidores.
Nesse novo contexto, torna-se
extremamente relevante anali-
sar como os meios tradicionais
e todos os demais novos meios
de conexão com o consumidor
ajudam a gerar demanda.

Embora exista uma longa
história de pesquisa qualitati-
va na avaliação da relação do
consumidor com propaganda e
marcas, só mais recentemente
foi colocada ênfase na avaliação
da qualidade da relação que os
consumidores têm com os dife-
rentes canais. Descobriu-se que
o importante não é só contatar
o consumidor, mas conectar-se
a ele no momento correto, no
canal mais adequado e com a
mensagem mais adequada.

Daí a importância de verificar
o nível de impacto das ativida-
des de comunicação na decisão
final do consumidor, desde o
momento em que ele procura
um produto ou serviço de forma
ativa (está na janela de decisão)
até o instante em que efetiva a
compra.

Historicamente, o marketing
tem seguido como fundamento a
equação comunicação = propa-
ganda = televisão. A TV ainda é o

canal mais poderoso para se atingir
o maior número de pessoas em um
curto espaço de tempo, mas as al-
terações mais recentes no cenário,
em que se observa uma maior frag-
mentação tanto dos canais como
dos consumidores, colocaumnovo
desafio para o marketing.

O gráfico l, com dados do
Brasil, confirma a importância da
TV e mostra ainda que os canais
de comunicação tradicionais re-
presentam apenas cerca de um
terço dos investimentos. A outra
parte é dividida entre outras
ações e, pela sua importância,
torna-se cada vez mais rele-
vante encontrar uma maneira
de avaliar a eficiência desses
investimentos.

NOVOS CAMINHOS
As atividades da marca im-

pactam durante todo o processo
de decisão de compra: a deman-
da é o que a marca vende para
o consumidor "antes da venda"
e a ativação, o que efetivamente
fecha a venda ou o que, de fato,
atua na hora da verdade.

O caminho que o consumidor
percorre desde o momento em
que está pensando em comprar a

marca até efetivar a compra pas-
sa por vários pontos de contato
que podem influenciar a sua de-
cisão de maneiras diferenciadas:
a experiência anterior, a propa-
ganda, os amigos, a visibilidade e
até os de natureza mais objetiva,
como preço e promoções de
ponto-de-venda.

Para entender como esse
processo funciona e para vali-
dar a metodologia de pesquisa
D&A — Demand & Activation,
cada um dos seis escritórios
da Millward Brown na América
Latina investiu na realização de
uma pesquisa piloto, com foco
em uma categoria.

No Brasil, a pesquisa piloto
foi feita com a categoria Ele-
trodomésticos, mais especifica-
mente dois produtos da linha
branca: geladeira e máquina de
lavar roupas. Os demais países
focalizaram categorias de pro-
dutos de consumo de massa,
de menor desembolso e menor
risco: café solúvel (Chile), cerve-
jas (Argentina e México), sabão
em pó (Colômbia) e xampus
(Guatemala).

A parcela de contribuição
da demanda e da ativação varia

muito de categoria para catego-
ria. Mas há uma tendência geral
que mostra maior contribuição da
demanda para categorias de me-
nor risco e maior contribuição da
ativação para produtos de maior
risco — que é o que aconteceu
com eletrodomésticos no Brasil.

A pesquisa mostra também
que, nas categorias de baixo ris-
co, em que a demanda tem uma
contribuição maior, os consu-
midores tendem a ser bem mais
leais às marcas. Marcas como
Nescafé no Chile construíram
uma tal fortaleza de posiciona-
mento e equity que as consu-
midoras dificilmente a trocam
por outra, independentemente
do que acontece a seu redor na
hora da compra.

Associando esses dados com
os canais a que os consumidores
estão expostos e os atributos
de imagem relacionados a cada
canal calcula-se o Demand Chan-
nel Power. O quadro 2 mostra o
poder da TV para as várias cate-
gorias nos vários países.

CADA UM NA SUA
Entendendo a parte da de-

manda, passamos para a análise
do impacto que a ativação tem
nas vendas da marca ou na hora
da verdade, focalizando os com-
portamentos de compra com
base na sua experiência mais
recente. Por exemplo, marcas de
categorias de baixo risco e alto
valor agregado, como Nescafé
no Chile, geram forte lealdade.
Mas também tornam a compra
mais automática, o que dificulta
a percepção de novidades.

O local de compra também é
um fator importante e difere mui-
to de país para país em função de
culturas e necessidades diferen-
tes. Para os mexicanos, cerveja
é uma compra mais ocasional e,

portanto, é maior a importância
das lojas pequenas de bairros. Os
argentinos compram cerveja de
forma mais planejada e entre eles
é maior a importância dos super-
mercados como local de compra
de produtos dessa categoria.

Nos eletrodomésticos, o pro-
cesso de fechamento da compra
é mais longo. A fase de ativação
pode ocorrer durante dois meses
antes da compra efetiva. E o pon-
to-de-venda se torna um canal
muito importante na decisão de
compra. Deve-se considerar aqui
desde a disponibilidade da marca
na loja até o preço propriamente
dito, a visibilidade da marca no
ponto-de-venda e a consultoria
do vendedor, que pode ou não
reforçar o boca-a-boca anterior
ao momento da compra. A expe-
riência anterior — seja própria
ou de amigos ou parentes — é
fatal para a marca.

A matriz que relaciona a de-
manda preexistente e a compra
efetiva mostra a capacidade de a
marca converter demanda em ati-
vação, ou qual o nível de pessoas
que a marca perde na hora da ver-
dade e que passam para marcas
concorrentes (quadro 3).

O estudo piloto no Brasil
mostrou a força incontestável da
marca Brastemp no que tange a
imagem e percepção de qualida-
de, tradição e superioridade. Mas
também revela que há um contin-
gente significativo de consumido-
res que são atingidos por ações
de ativação e fogem para outras
marcas no momento da compra.
Essa decisão revela a importância
de ações de ativação, especial-
mente aquelas que podem ser
feitas no ponto-de-venda.

Não se trata somente de
dividir as atividades entre mar-
keting e trade. A questão é muito
mais complexa e esses fatores
são uma conseqüência de uma
mescla de influências bastante
complicadas. É preciso relacio-
nar a percepção da marca e seus
pontos de contato com o consu-
midor, estabelecendo o poder
de cada um deles na decisão de
compra e o comportamento de
compra (o mais próximo possível
do momento da aquisição).
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