
magine uma pessoa numa loja, fazen-
do compras. Seus olhos percorrem

os produtos a 100 km/h. Ela percebe, com
sorte, em torno de 10% do que vê. Cinco
segundos é o tempo médio para que tome
uma decisão diante das prateleiras: com-
prar ou não? Em mais de 70% dos casos,
ela decide a compra no ponto-de-venda.
Os motivos que a levaram à decisão são
diversos. Melhor preço, fidelidade à mar-
ca, produto ao alcance da mão, curiosida-
de em experimentar uma novidade...

Parece simples, mas basta observar
um consumidor para notar sua dificulda-
de em escolher. Antes de ir à loja, e tam-
bém dentro dela, há excesso de informa-
ções despejadas sobre ele. Vindas de to-
dos os produtos e marcas, por todos os
meios possíveis. Um estudo nos EUA re-
vela que, desde o momento em que acor-
da, até ir dormir, o consumidor recebe
mais de mil mensagens. Ele está ficando
saturado. Já não acredita mais em tudo
que ouve. A bem da verdade, está cada
vez mais difícil conquistar o consumidor.

Ter a sua atenção, ainda que sem a sua
preferência, já está complicado. Anunciar
na mídia tradicional não traz mais o resul-
tado esperado. Exige grande investimento
e pouca certeza de retorno. Alguns dizem
que o caminho é investir na marca, geran-
do uma relação afetiva, de longo prazo,
com o consumidor. Parece romântico de-
mais, principalmente sabendo que o bra-
sileiro é um dos povos mais adeptos a no-
vidades. Fabricantes se esforçam lançan-
do novos produtos. O problema é que
uma novidade não dura mais como anti-
gamente. Os produtos estão muito pare-
cidos e suas vidas, cada vez mais curtas. A
China se tornou fonte inesgotável para
quem quiser ter uma "marca própria.' Pra-
ticamente não há mais vantagem compe-
titiva duradoura em produtos de bens de
consumo. Varejistas, por sua vez, procu-
ram agregar serviços às suas lojas. Inves-
tem em espaços diferenciados, que façam
da compra uma experiência prazerosa. Da
mesma forma, são facilmente copiados
pela sua concorrência. Os produtos não
disputam mais apenas com seus concor-
rentes diretos. Ao comprar um novo ce-
lular, o consumidor está deixando de gas-

tar o que poderia no supermercado. Ao
parcelar a compra de um automóvel, por
um bom tempo deixará de adquirir os úl-
timos lançamentos da estação. As classes
C e D, antes nem cogitadas nos planeja-
mentos de marketing, agora são alvo de
fabricantes e varejistas. Eles terão dificul-
dades, pois ainda pouco se conhece sobre
os hábitos de consumo dessas classes. O
fato é que está cada vez mais complicado
vender. Vender de forma lucrativa, mais
ainda. O que fazer?

É em meio a este cenário que surge
uma nova disciplina no marketing, cujo
objetivo é fazer vender mais. De forma
contínua. Com lucro. Ainda pouco co-
nhecido no Rio Grande do Sul, porém já
praticado há alguns anos, em São Paulo,
o Trade Marketing tem a difícil missão
de integrar dois departamentos que até
então pouco se falavam nas empresas:
Marketing e Vendas. Ele surgiu de forma
bombástica, depois que um estudo da
empresa americana Popai identificou que
mais de 80% das compras eram decididas
no ponto-de-venda. Definitivamente, veio
para ficar. E não se trata de mais um mo-
dismo. Tanto para indústria quanto para
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o varejo, o Trade Marketing faz toda a
diferença quando o assunto é vender. Ê
uma área multidisciplinar. Envolve pes-
quisa do comportamento do consumidor,
análise de vendas em contrapartida com
a lucratividade, logística, treinamento e
merchandising. Tudo para que seja possí-
vel atingir o consumidor certo, no lugar
certo, com o produto e a mensagem cer-
tos. E de forma contínua, e não esporádi-
ca, como as promoções costumam fazer.

O TradeMarketingtem ainda um de-
safio mais importante e, para muitos, im-
possível de se alcançar, que é integrar va-
rejistas e fabricantes. A palavra-chave é
Aliança Estratégica. Estamos falando de
quebrar um modelo que, desde a revolu-
ção industrial, impera na sociedade: o fa-
bricante produz, o varejo vende. O obje-
tivo do fabricante é vender, também, mas
para o varejo. Este paradigma deve ser
imediatamente quebrado. O fabricante

vende para o consumidor, e o meio desta
venda é o varejo. Logo, o fabricante ven-
de através do varejo, e não para ele, como
a estrutura tradicional de vendas da in-
dústria pensa. A conclusão é que, se am-
bos quiserem vender mais e melhor, de-
vem compartilhar informações. Para
isso, caberá à indústria rever seu modelo
de venda e gerenciamento do canal de
distribuição. Será necessário adequar a
oferta de produtos ao público que fre-
qüenta cada loja. Alocá-los em espaços
que gerem vendas casadas para o varejis-
ta. Criar projetos de ambientes inovado-
res na loja, que permitam uma relação
sensorial com a marca. Será necessário
também possuir um entendimento mais
profundo sobre as características físicas
de cada loja. Qual o formato de seus ex-
positores, de seus corredores, de suas
caixas registradoras, de seus estoques?
Isso sem falar no entendimento do negó-

cio do varejista em si. Uma farmácia in-
dependente é muito diferente da farmá-
cia de uma grande rede.

Porém a maior das transformações
será na estrutura de vendas da indústria.
O antigo vendedor será o futuro consul-
tor de vendas. Deverá discutir planos co-
merciais com seu cliente, focando a rela-
ção de longo prazo, em que ambos ga-
nhem. Dará atendimento permanente e
especializado em tipos específicos de va-
rejo. Conhecer o portfolio de produtos já
não é mais diferencial, é obrigação. O
tempo de tirar pedidos já é passado.

Caberá às indústrias dar prosseguimen-
to a esse processo. O varejo está mais po-
deroso do que nunca: compra grandes vo-
lumes, esmaga as margens dos fabricantes
e cria marcas próprias. Há quem diga que,
em breve, haverá supermercados
monomarca, apenas com produtos do va-
rejista. É um futuro sombrio para quem vive
das práticas do passado. Mas ainda há tem-
po de mudar: basta iniciar a revisão do mo-
delo de negócio. Esse é o nosso desafio.

Text Box
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