
Fo
to

: a
rq

ui
vo

 p
es

so
al

Christopher Montenegro
Professor da cadeira de Trade 

Marketing do MBA da Fundação 

Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e 

sócio da POP Marketing, empresa 

especializada em trade marketing

omo o próprio título diz, o objetivo deste artigo é tratar da infl uência do trade 
marketing – atuação de marketing nos canais de vendas – no mercado de livros. 
Mas, antes de nos voltarmos especifi camente ao tema, é fundamental traçarmos 

as grandes alterações que estão ocorrendo no comportamento do consumidor, em espe-
cial sob dois aspectos: as mudanças no ponto-de-venda de uma forma geral e no perfi l 
de compra dos consumidores.

O ponto-de-venda, seja para vender alimentos, bebidas, carros, materiais de constru-
ção, telefones celulares, vestuário ou livros, sempre teve como papel primordial duas 
atividades: distribuição e vendas. Desta forma, os produtores e os geradores de serviços 
colocam à disposição dos seus públicos específi cos a oportunidade de conhecer, esco-
lher e comprar produtos e serviços de sua conveniência. Até aqui, nada novo. Porém, 
nos últimos anos, o ponto-de-venda tem ampliado o seu papel para o consumidor, es-
pecialmente no que se refere à comunicação e à construção de marcas, além de ser, em 
algumas categorias de produtos, um importante fator de referência para lançamentos e 
promoções, substituindo e/ou complementando, em alguns casos, o papel clássico da 
mídia tradicional.

O motivo dessa mudança se deve fundamentalmente ao perfi l de compra dos consu-
midores, que vem sendo transformado por algumas tendências que vieram para fi car. A 
primeira delas é o enfraquecimento do papel da mídia, antes concentrada fundamental-
mente em poucos canais de televisão, algumas dezenas de títulos de jornais e revistas e 
até mesmo a forte infl uência do rádio no cotidiano das pessoas. Essa concentração deu 
enorme visibilidade e, por conseqüência, foi responsável pelo surgimento de grandes 
marcas no século passado, em especial as globais, de grande penetração em diferentes 
segmentos de público.

Contudo, vivemos nos últimos anos enormes transformações no nosso cotidiano e 
estilo de vida. Sabemos, como consumidores, que hoje, com centenas de canais de TV, 
milhares de títulos de jornais e revistas e um sem-número de novas ofertas de comunica-
ção – o celular, a internet, a comunicação de rua e o marketing direto –, quanto maior a 
oferta de veículos de comunicação maior a difi culdade de estarmos antenados com tudo 
o que acontece ao nosso redor. 

A segunda tendência está ligada às mudanças de comportamento e estilos de vida. 
Hoje, leva-se mais tempo para constituir uma família (e quando elas surgem são meno-
res que no passado); as moradias são planejadas para funcionar como dormitórios; e há 
um aumento nas taxas de consumo em função do crédito fácil. Além disso, estamos cada 
vez mais próximos de centros de consumo e mais abertos a novidades. A prova disso é o 
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crescimento exponencial de shoppings, franquias, megastores e um sem-nú-
mero de novidades que tornam impossível dizer quais produtos ou serviços 
foram lançados nos últimos tempos.

A título de exemplo, podemos tomar a indústria de alimentos, com 
mais de 6 mil novos produtos/marcas, ou o mercado editorial, com 
mais de 40 mil lançamentos (fonte: Pesquisa de Produção e Vendas do 
Setor Editorial Brasileiro, da Câmara Brasileira do Livro e do Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros), tudo isto num único ano.

Entrando mais especifi camente no setor de livros, podemos perceber 
com clareza as mudanças de hábito da população. O surgimento de megali-
vrarias, concentradas em nos grandes centros de compra (quando não são 
elas mesmas o “shopping center”), é um retrato dessa mudança. Além de se 
localizarem em locais fechados, agradáveis, protegidos e, normalmente, de 
fácil acesso e abertas aos fi nais de semana, essas lojas se inscrevem naquilo 
que já é o lazer padrão da classe média: passar o dia no shopping. Entre 
um lanche e uma sessão de cinema, uma visitinha à livraria para comprar 
um CD ou DVD e, quem sabe, um livro. Atividades diversas foram acres-
centadas para os diferentes públicos: leitura gratuita, com disponibilização 
de lounges com sofás e poltronas, leitura dirigida para o público infantil e 
cybercafés estrategicamente posicionados para o aumento do ticket médio 
são algumas das táticas hoje utilizadas para se estabelecerem maiores intera-
tividade, tempo de permanência e fi delização junto ao público consumidor. 
Segundo o diretor-geral da Nobel, Sérgio Milano, os brasileiros compram li-
vros, só que é preciso atrair a atenção deles para as estantes. “Se colocar 
no lugar certo, vende.”

Isto não signifi ca que a pequena livraria esteja com seus dias contados. 
Quando as grandes redes de supermercados surgiram, houve quem dis-
sesse que o mercadinho de bairro iria desaparecer. Hoje, o crescimento 
percentual das vendas em minimercados já supera o das grandes redes, em 
função de cooperativas de compra (melhores preços para o consumidor 
fi nal), atendimento especializado e horários diferenciados, além da como-
didade maior: a proximidade.

O produto livro também se transformou: formatos diferenciados, 
capas vendedoras que buscam se destacar por meio de cores e ti-
pografia, promoções casadas com DVDs ou CDs, enfim, uma busca 
cada vez mais profissional pelo destaque em prateleiras abarrotadas 
semanalmente com novos títulos.

Portanto, este é um mercado em transformação. Dependente, é claro, 
de aumento de renda e escolaridade da população, mas também de uma 
estratégia de como atuar junto ao consumidor. Ampliação dos pontos de 
distribuição, maior número de pesquisas e conhecimento sobre o compor-
tamento de compra, crescimento da oferta de serviços, além da utilização 
cada vez mais freqüente do merchandising nas lojas, são aspectos críticos na 
evolução do trade marketing do setor editorial. Quem ganha com isto? Nós, 
consumidores, digo, leitores.

13

pdv
Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Panorama Editorial, a. 4, n. 40, p. 12-13, abr. 2008.




