
As três ferramentas de comunicação -
Marketing, Propaganda e Assessoria de
Imprensa - agregam valores lucrativos
e de prospecção moral ao negócio

POR VIVIANE ÁVILA

hacrinha continua balançando a
pança / Buzinando a moça e co-
mandando a massa". A frase é

'trecho da música Aquele Abra-
ço, uma homenagem do cantor e compo-
sitor Gilberto Gil ao Velho Guerreiro. Já

a essência da frase, massa comandada,
foi fato por mais de três décadas quando
Abelardo Barbosa persuadia milhares
de pessoas por meio dos programas que
apresentou na televisão brasileira.

Considerado um dos maiores comuni-

cadores do País, já dizia o sábio Chacri-
nha: quem não se comunica, se trumbica.
Mas o que essa história tem a ver com
essa matéria? Tudo e mais um pouco.

Se, em meados da década de 1980, a
comunicação já era notória, hoje é inad-
missível pensar em qualquer coisa sem ela,
principalmente no mundo dos negócios. E
se o bom desempenho da economia bra-
sileira em 2007 se refletiu na publicidade
com faturamento total de R$ 26 bilhões, de
acordo com dados do Projeto Inter-Meios,
significa que o setor supermercadista pode
e deve seguir o conselho do mestre.

Ciência da área de humanas, a Comu-
nicação se divide em várias vertentes, mas
para o setor supermercadista importam
basicamente três de suas principais fer-
ramentas: Marketing, Propaganda e As-
sessoria de Imprensa.

A Associação Americana de Marke-
ting define a especialidade como um
conjunto de processos que envolvem
estratégias relacionadas aos quatro Ps
- Price (preço), Product (produto), Pro-
motion (promoção) e Placement (distri-
buição) - bem como o relacionamento
com clientes e fornecedores.

O professor de Marketing de Varejo
da Fundação Armando Álvares Pente-
ado (FAAP), Antônio Sá, explica que a
disciplina é uma ferramenta que observa
tendências e cria novas oportunidades de
consumo visando a satisfação do cliente,
respondendo aos objetivos financeiros e
mercadológicos das empresas de produ-
ção ou prestação de serviços. Aos quatro
Ps, ele acrescenta mais dois: Praça, local
de fácil acesso e boa visibilidade, e Pesso-
as, equipe treinada e eficiente pronta para
superar as expectativas no atendimento
de pessoas, os clientes.

Seguindo a linha de raciocício do
papa do Marketing, Phillip Kotler, in-
dependentemente do formato de Co-
municação, por questões éticas, devem
ficar claros para o consumidor todos os
benefícios oriundos da aquisição de de-
terminado produto bem como a imagem
que a empresa passa para a sociedade em
suas transações com os clientes.

O Trade Marketing é parte importante
na estratégia de marketing das empresas
que planejam maximizar a diferenciação



dos seus produtos e serviços
nos pontos-de-venda. É a dis-
ciplina que orieíifa o desen-
volvimento das relações entre
fabricantes e canais de venda,
pelo entendimento das neces-
sidades entre marcas, pontos-
de-venda e consumidores.

Dentro desse conceito,
uma promoção que estimule
as vendas pode ser realizada
de várias formas: distribuição
de brindes, concursos, cupons
para sorteios, amostras grátis,
descontos, feiras, entre outros.
Os objetivos dessas ações, se-
gundo Kotler, geralmente par-
tem dos fabricantes que, inte-
ressados em aumentar as vendas a curto
ou longo prazo, incentivam os consumi-
dores a experimentar um novo produto,
afastando-os dos concorrentes.

Considerando o uso da promoção
junto aos intermediários, os supermerca-
distas, o intuito dos fornecedores é fazer
com que eles aceitem novas mercado-
rias, maior estocagem e antecipação de
compra. Segundo o diretor da empresa
WCT Trade Marketing, Wilson Soderi,
caso o uso seja estratégico, como preços
e condições de pagamentos melhores, as
negociações são bem-vindas.

Ferramenta de Marketing, a Propa-
ganda é um modo específico de incutir
uma idéia ou conceito, cujo meio utiliza-
do deve corresponder ao público-alvo da
campanha alinhada ao pensamento do
seu criador, a fim de instigar no público
o interesse e a adesão da idéia, do con-
ceito sugerido.

Nesse sentido, a Propaganda deve con-
vencer, influenciar o comportamento do
consumidor e levar à ação. "Ela conduz
o público-alvo ao ponto-de-venda e pro-
voca o reconhecimento da marca, do am-
biente, como experiência atrativa, praze-
rosa, que atende às necessidades. Cria-se
dependência e vínculo", define o diretor
de Criação da Gad'Branding & Design,
Leonardo Araújo.

AÇÃO - Nos empreendimentos, a Pro-
paganda promove vendas em massa, daí
o dito popular: a propaganda é a alma

do negócio. A rede de supermercados
Passarelli, de Araçatuba (SP) e região,
é um exemplo no sentido de incorporar
campanhas e promoções como estratégia
de comunicação.

Irreverente, a campanha 6 Horas de
Loucura acontece de três a quatro vezes
por ano na matriz da rede, das 18h às
24h, promovendo preços muito abaixo
da concorrência, o que garante o suces-
so da ação. "É uma festa. Contratamos
passistas e bateria de escola de samba,
e o clima de carnaval é contagiante",
conta o diretor de Marketing, Joaquim
Fernando de Souza.

As ações da rede Passarelli não param.
Valorizam o calendário e apostam em
ações diferentes. Outro exemplo foi uma
iniciativa recente em homenagem aos f 00
anos de imigração japonesa, quando as
lojas decoradas com motivos alusivos ao
tema foram palco de apresentações de
dança, ofereceram pratos e produtos tí-
picos e distribuíram origamis, feitos pela
própria comunidade nipo-brasileira.

A rede ainda patrocina eventos como
a Expo Araçatuba, feira de agrobusiness
que cede os artistas que fazem show du-
rante o evento para tarde de autógrafos
na loja principal. Ano passado, a banda
NX Zero fez a alegria dos adolescentes
da cidade na loja.

Uma campanha publicitária tem como
objetivo dar resposta aos objetivos inicial-
mente propostos no plano de marketing
face ao produto/serviço. A seleção dos
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agosto, a rede preparou a campanha Ani-
versário Premiado, com a participação da
atriz Regina Duarte e sorteio de quatro
veículos Montana e oito computadores. O
objetivo foi associar a imagem da atriz e
empresária bem-sucedida, de força, cre-
dibilidade e simpatia, à marca.

Promoções de ações sociais e de sus-
tentabilidade são fundamentais, pois o
consumidor, a cada dia, valoriza mais as
atitudes empresariais neste sentido, que
ajudam na construção de imagem do su-
permercado e estreitam laços. "Os consu-
midores desejam que as empresas tenham
interesse genuíno na construção de uma
sociedade mais justa e equilibrada", in-
forma o professor Sá, da FAAP.

Para Soderi, da WCT Trade Marke-
ting, ações socioambientais agregam
valor moral, e não têm apenas cunho
estratégico de venda, em que somente o
lucro é visado. "Tentativas corretas, mas
pouco comuns e de grande valia ao meio
ambiente, como recolher pilhas, constró-
em uma imagem muito melhor perante a
sociedade", complementa.

O relacionamento com os clientes de-
ve ser constante. A afirmação é do pro-
fessor do programa de Doutorado em
Contabilidade e Administração, Gerson
Tontini, da Universidade Regional de
Blumenau. Ele explica que quando o es-
tabelecimento é pequeno o proprietário
conhece os clientes pelo nome e resolve
diretamente eventuais problemas. Isto

gera uma relação de confiança. "O gran-
de desafio é manter a confiança e pesso-
alidade do relacionamento enquanto o
supermercado cresce", explica.

O diretor Geral do Passarelli, Luiz Car-
los Alves, e sua esposa, a diretora de Recur-
sos Humanos, Márcia Maria, tiveram essa
visão desde o início, quando a comunicação
com o cliente e a comunidade era boca-a-
boca e funcionava como importante fer-
ramenta para a rede alcançar os objetivos.
"Valorizamos a amizade, a credibilidade, o
respeito ao consumidor e o compromisso
com a comunidade. Isso é conceito da nos-
sa marca e nunca terá fim", conta o diretor
de Marketing, Joaquim Fernando de Souza,
irmão de Márcia e sócio da empresa. Fun-
dada em f 986, a rede Passarelli começou
como um pequeno empório de bairro, de
duas portas apenas, e hoje comemora o
crescimento, com nove lojas.

ESTRATÉGIA - Muitas empresas
usam o método de investir o que sobra
do orçamento administrativo e de com-
pras nas atividades de comunicação. Se-
gundo o executivo de Mídia da agência
F/Nazca, Fábio Moraes, pós-graduado
em Marketing de Serviços pela ESPM,
é um método que traz desvantagem, já
que não dá a devida importância às reais
necessidades promocionais. É importan-
te também que seja feito um estudo do
mercado, com planejamento estratégico
de mídia e opções de promoção.

Ele sugere que, ao utilizar uma porcen-
tagem sobre as vendas, a empresa, através
de experiências passadas, busque um quo-
ciente entre promoção e vendas. Como
plano estratégico, de acordo com a pro-
fessora Heloísa, da ESPM, é necessário
primeiramente definir cada uma dessas
formas de comunicação para se ter uma
idéia global do que, isoladamente, podem
fazer pela empresa.

O ideal é que antes de se realizar
qualquer atividade promocional, sejam
considerados aspectos como quais meios
promocionais serão utilizados ou com-
binados e como serão criadas as mensa-
gens. "O princípio básico desse processo
é definir de onde vim, onde estou, com
quem, como e por que falo e onde quero
chegar", explica Heloísa.

meios a serem utilizados numa campanha
depende do alvo pretendido e do tipo de
mensagem a ser transmitida. Podem ser
definidos por agências de propagandas,
mas geralmente cobram valores pouco
acessíveis ao pequeno varejo.

Para os supermercados de pequeno
e médio portes, segundo a professora de
Comunicação no PDV, Heloísa Omine, do
curso de pós-graduação da Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing (ESPM),
recomenda-se criar um departamento de
Marketing interno, ativo, dinâmico, criati-
vo, com grandes iniciativas e grade enxuta
de profissionais.

Além do departamento interno, a rede
de supermercados Nagai, com lojas em
Presidente Prudente e Martinópolis (SP),
contratou uma agência especializada e
está satisfeita com os resultados. "Os in-
vestimentos em campanhas publicitárias
têm sido bastante significativos e cerca
de 80% são direcionados a comerciais
na TV Globo regional. Os resultados são
excelentes, o que levou praticamente to-
da a concorrência a seguir os passos do
Nagai", comemora o CEO da Insight Pro-
paganda, Richard de Almeida.

A rede Savegnago, atualmente com f 9
lojas na região de Sertãozinho (SP), pos-
sui um gerente e dois assistentes no depar-
tamento de Marketing. Enxuta, a equipe
é dinâmica e executa as ações amparada
por uma agência de propaganda. Para seu
aniversário de 32 anos, comemorado em



Quanto mais a empresa conhece as
necessidades, os desejos e os impulsos do
seu público-alvo, mais fácil colocar em
prática uma estratégia de propaganda e
colher resultados satisfatórios. Estudar o
público é essencial, pois, segundo Helo-
ísa, cria-se um vínculo de proximidade,
de contato com o cliente, mais profundo.
Daí a importância do cadastro e da rea-
lização de pesquisas.

Fornecedores são importantes aliados
nessas ações de pesquisa, nem sempre
vistas com bons olhos pelo cliente. "Por
exemplo, a empresa precisa conhecer seu
público feminino, consumidor de FLV,
para saber do real interesse em produ-
tos orgânicos. Então, para compensar o
momento desagradável de responder a
pesquisa, a consumidora ganha um vasi-
nho com muda de salsinha ou manjericão,
proveniente de parceria com o fornece-
dor. Ela sai da loja feliz e o objetivo da
empresa é alcançado", garante Heloísa.

Uma boa alternativa, de acordo com
o professor da FAAP, Antônio Sá, é uti-
lizar os operadores de caixa para coletar
informações. Uma ou duas perguntas
podem ser suficientes para a solução de
um problema. "Para descobrir quem são
seus concorrentes, pergunte ao cliente em
quais outros supermercados ele também
faz suas compras", sugere.

Para descobrir se o mix de produtos
está adequado, é preciso saber quais pro-
dutos o cliente não encontrou na loja. São
perguntas simples, que podem ajudar bas-
tante na tomada de decisão. "Na prática,
poucos supermercados estruturam este
tipo de coleta de informações. É uma pe-
na", lamenta o professor.

MÍDIA ESPONTÂNEA - A Asses-
soria de Imprensa, segundo a Federação
Nacional dos Jornalistas, é um serviço
prestado às instituições públicas e priva-
das, que se concentra no envio freqüente
de informações jornalísticas sobre essas
organizações para os veículos de comu-
nicação. É o assessor quem determina
o que é ou não notícia para ser enviada
para a imprensa.

O profissional é contratado para conse-
guir resultados como publicação de notas,
agendamento de entrevistas e posterior

publicação de informações gratuitas. É o
que chamam de mídia espontânea.

Mas a professora Heloísa alerta: "As-
sessoria de Imprensa é importante, prin-
cipalmente quando se tem os contatos
com a mídia, mas os assessores devem
procurar os veículos de comunicação
quando realmente tiverem o que dizer,
ou seja, notícia relevante para a socie-
dade e não somente para a divulgação
da empresa."

Text Box
Anúncio

Text Box
ÁVILA, Viviane. Alma do Negócio. Supervarejo, São Paulo, set. 2008. p. 152-155.




