
por Ricardo Pastore

Prol Msc., coordena o Núcleo de
Estudos do Varejo da ESPM,
é consultor especializado em varejo
e sócio do Growbiz Group

A importância do varejo cresce a cada dia
Independentemente do tipo de loja e do que
está sendo vendido, produto ou serviço, cada
vez mais as decisões de compra são tomadas
pelos consumidores ali no ponto de venda.

Alguns autores afirmam que esse fenô-
meno é decorrente de importantes mudan-
ças sociais ocorridas na década de 1990.
A principal delas descreve a superação da
oferta pela procura. A partir desse momen-
to, os consumidores passaram a gozar de
uma condição privilegiada: a de fazer sua es-
colha na hora da compra, o que inclui desde
a opção pela loja até a opção pelo que ela
oferece. Tal constatação fez acender a luz de
alerta das empresas detentoras das marcas
líderes, pois sentiram a vulnerabilidade de
seus produtos diante de concorrentes que
se dedicam apenas a promover suas marcas
no local onde são vendidas.

Outro dado relevante: segundo pesquisa
de institutos especializados em comporta-

mento de compras no ponto de venda, mais
de 80 das decisões são tomadas no momen-
to da compra. Esse dado pode variar entre
produtos de consumo, produtos de compra
comparada, serviços etc., mas todos afirmam
que, mais do que nunca, é no ponto de venda
que as coisas acontecem e é para ele que se
dirige a maior parte das verbas de marketing.

A partir de então, a saída vem sendo
desenvolver relacionamento no ponto de
venda. Muitos podem achar que o preço é
o fator decisivo na hora da compra, mas a
prática mostra que experiências de con-
sumo com produtos que oferecem apenas
o preço baixo como fator diferencial de
escolha não conseguiram criar vínculos
com os consumidores. Nesse caso, pode-se
concluir que a relação custo-benefício falou
mais alto, ou seja, o barato saiu caro.

Outro aspecto que se conhece é que o fator
preço baixo pode até atrair, mas não é capaz de
fidelizar, pois qualquer outra oferta com preços
mais baixos será capaz de mudar a opinião dos
consumidores atentos apenas ao fator preço.

Desenvolver relacionamento no ponto de
venda requer intenso uso de comunicação,
principalmente interativa ou daquele tipo
que permite a intervenção do consumidor
dando a ele a chance de manifestar sua deci-
são ou identificar os motivos que o levaram a
se decidir pela compra.

À medida que os meios de comunicação
se tornarem mais acessíveis, notaremos uma
verdadeira invasão do ponto de venda. Em vez
de cartazes de papel ou de material plástico,



veremos displays de LCD veiculando mensagens
ou "conversando" com os consumidores no exato
momento de sua decisão de compra.

Mas como identificar esse consumi-
dor quando ele entrar em uma loja, em um
supermercado, em um shopping center ou
em uma agência bancária? Uma das grandes
apostas é fazê-lo por meio de seu cartão de
compras. Esse cartão deverá ter entre seus
componentes uma antena capaz de responder
às ondas de radiofreqüência emitidas no local
da compra. Ao ser identificado, o consumidor
passa a receber informações personalizadas
e a interagir, estabelecendo-se, assim, um
relacionamento entre o consumidor e o ponto
de venda (PDV), que se transforma, então, em
um ponto de relacionamento (PDR).

Essa é a fórmula para criar fidelização ao
ponto de venda. O consumidor quer se sentir
parte de ambientes que o reconhecem e o tra-
tem segundo o seu comportamento como con-
sumidor. É nesse ponto que surge outro desafio
que só pode ser superado com o uso intensivo
de tecnologia: a identificação dos clientes da
loja. Para que um cliente seja identificado ao
chegar a um estabelecimento varejista de pro-
dutos ou serviços, ele deve se cadastrar previa-
mente. O cadastramento deve ser uma opção do
cliente, que o fará perceber benefícios com isso.
Ao fazê-lo, estabelece seu perfil e autoriza ter
suas compras rastreadas sempre que estiver na
loja (ou em outro varejo).

O sistema, no passo seguinte, encarrega de
classificá-lo inicialmente em um grupo de clientes
com perfil semelhante e, a partir do monitora-

mento de seu comportamento no ponto de venda,
manterá ou modificará esse perfil.

O objetivo desse esforço é moldar o aten-
dimento ao perfil de cada um dos grupos de
clientes, minimizando as desconformidades
entre os produtos e os serviços oferecidos pelo
estabelecimento varejista. O gráfico abaixo
esboça o modelo de gestão criado segundo o
conceito de PDR:

As variáveis do marketing mix do varejo
tornam-se responsáveis pela entrega do novo
conceito aos consumidores, ou seja, põem-se em
prática o modelo de PDR. De que forma? Todas as
decisões em mix de produtos, posicionamento de
preços, composto de comunicação e exposição
passam a ser tomadas com base nas característi-
cas da base de clientes, segundo suas caracterís-
ticas comportamentais identificadas na loja.

Finalmente, as informações coletadas e
tratadas pelo varejista são enviadas a seus
fornecedores estratégicos, limitadas, entretanto,
aos produtos que fornecem, mantendo em sigilo
informações de outras empresas. O interesse
dos fornecedores reside no fato de conhecerem
o modo como se comportam suas marcas nas
cestas de compras características de cada um
dos grupos de consumidores presentes na loja.

O varejista espera, por sua vez, que essa
troca de informações gere ações exclusivas
e sob medida, planejadas e executadas por
seus fornecedores estratégicos a fim de es-
tabelecer diferenciais em relação a seus con-
correntes, garantindo aos clientes de sua loja
uma oferta também exclusiva de soluções de
compra de produtos ou serviços.
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