




• VENDA DIRETA. Em 2006, o mercado de vendas diretas cresceu

18% no Brasil, contra 7,5% do varejo tradicional (no acumulado até

novembro, segundo o IBGE). É um crescimento de compensação rápida

para o déficit na relação de vendedores por habitantes em comparação

a países onde essa atividade está estruturada há mais tempo (existe

há 120 anos nos EUA). Natura, Avon, Herbalife, Amway, só pra citar

algumas, contam com um exército de venda com mais de l ,6 milhões de

pessoas no País que estão vendendo corno nunca.

Com faturamento de R$ 14,5 bilhões no ano passado, o segmento cresce

a cada ano sem demonstrar a dependência das ferramentas tradicionais

de publicidade e propaganda. Ao contrário, investe mesmo é no

tradicional catálogo de venda. Algumas marcas jamais anunciaram seus

produtos na grande mídia. O foco é o marketing de relacionamento. É a

fideiização de clientes pela qualidade dos produtos e a confiança pessoal

nos canais de revenda. Mesmo sem nenhum vínculo ernpregatício, nem

garantia de faturamento, essas empresas conseguiram realizar o sonho de

todo gestor de endomarketing: ter uma equipe altamente motivada, que

usa e conhece bem os produtos da empresa, que defende a marca com

convicção e é criativa na hora de encontrar soluções para seus clientes

(organiza festas, faz consórcio de produtos, oferece condições e formas de

pagamento originais, visita o cliente em horários ou locais convenientes,

mantém estoque pessoal para pronta-entrega, etc).

Uma conclusão sem fim

infelizmente, não dá pra discutir aqui todas as táticas do Marketing Sem

Propaganda, pensar as estratégias de posicionamento é branding sob

essa nova ótica e discutir o papel crucial que a internet desempenha

dentro dessa perspectiva mercadológica. Os publicitários mais experientes

já dizem sentir saudades dos "velhos tempos". O apogeu da propaganda

certamente passou, mas talvez jamais conheça seu fim. Assim como ás

empresas pontocom continuaram a existir mesmo após a bolha estourar, ;;

nosso negócio será reestruturado em novas bases. Isso já está em curso. *

Novas oportunidades de negócio estão surgindo para as agências e

empresas de comunicação realmente capazes de se adaptar às novas

necessidades dos anunciantes, clientes e da sociedade. É um recomeço

sem fim. E dessa vez, assim como os hindus e o sábio torcedor que vai

ao estádio sempre com a mesma placa debaixo do braço, ganhando ou

perdendo você também poderá dizer:

EU JÁ SABIA.
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