
Ninguém acha mais
necessário vender à moda
antiga, mostrando as
características e benefícios
do produto ou respondendo
às perguntas dos clientes

S
egundo a lógica vigente, com

um bom diretor de marketing, a

empresa contrata umas das exce-

lentes agências de propaganda que vai

criar uma campanha de mídia eletrônica

(TV) que, por sua vez, fará a cabeça

dos consumidores. Isso é verdade para

produtos de consumo que estarão nas

prateleiras dos hipermercados, super-

mercados. Mas, nem sempre a afirmação

é verdadeira. Alguns gurus de marketing

estudam a diminuição desses canais de

venda e apostam no comércio eletrônico.

Esse canal não quer vender nada aos

consumidores, só quer que o consumidor

compre tudo!

Nas lojas especializadas, que vendem

todos os produtos de um segmento

específico, disponibilizam uma enorme

variedade de alternativas concorrentes,

mas a maioria dos vendedores não tem a

menor idéia das diferenças entre elas.

Estamos no caminho errado. Pre-

cisamos voltar a valorizar as equipes

de venda como se fazia no passado.

Voltar a contratar pessoas que saibam

vender e tenham expertise com produtos

eletrônicos e não somente atendentes

passivos de recepção de envelopes de

fotoacabamento.

Os produtos deixam a impressão para

os consumidores de que são todos iguais.

O que muda são as emoções escondidas

nos anúncios. Os consumidores adquirem

produtos eletrônicos digitais de diversas

categorias: celulares, câmeras digitais,

filmadoras, MP3/ MP4, entre outros, pelo

apelo do consumo de tecnologia aliado ao

estilo de vida, popularmente conhecido

pelo status. O processo de pós-venda fica

para o pequeno varejista que consiste

em treinar os seus vendedores transfor-

mando-os em consultores de produtos

eletrônicos digitais para vender insumos

de reposição e impressões digitais.

A dinâmica dos processos de mar-

keting/vendas ocorre nos grandes

varejistas que uti l izam os preços como

a principal ferramenta. E só. Está aí a

grande diferença.»
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