
Por Margareth Meza

Qual é a imagem
que seu cliente tem de sua loja

Ecomum algumas redes supermercadistas
confundirem estratégias de marketing com

publicidade e bombardeio de ofertas, ofertas
e mais ofertas ao consumidor por meio de ta-
blóides, propagandas de televisão, cartazes e
tudo mais que se possa imaginar. Essa estra-
tégia não está incorreta, mas marketing não
se resume somente a isso.

Mais do que comunicar o cliente sobre cam-
panhas e promoções, o supermercadista pre-
cisa ter claro qual é a sua missão, se vai ofe-
recer preços baixos, serviços ou outros atri-
butos e saber qual é a imagem que o cliente
tem de sua loja, de sua marca.

As estratégias utilizadas são muitas para
atingir o seu objetivo e serão exploradas aqui
por especialistas e supermercadistas. Muitas
vezes são soluções simples, acessíveis e não
custam caro, mas têm que ser bem elabora-
das, fazerem parte de um plano e passar a
percepção correta sobre o que será encontra-
do na loja. Por exemplo, não adianta dizer que
é uma loja em que o cliente terá tratamento
especial se ele sair insatisfeito dela.

O primeiro passo para criar uma estraté-
gia que será bem-sucedida, e isso independe
do porte da empresa, é justamente identificar
qual é a sua missão. A segunda etapa é enten-
der quem é o seu cliente e depois, mãos à obra,
ou seja, buscar as estratégias corretas para

desenvolver seu plano de comunicação e as-
sim consolidar sua imagem, marca, serviços e
ter êxito nas promoções.

O publicitário da Núcleo Propaganda, Sílvio
Luiz Bellintani, alerta que um plano de marke-
ting só a lcança bons resul tados quando
baseado em uma gestão competente e todas as
questões acima estão bem definidas na cabeça
do supermercadista. "Como conseqüência, é pos-
sível construir uma marca forte, com conceito
verdadeiro e que realmente cumpra o que diz
seu slogan", afirma.

Profissionais especializados são essenciais para
criar campanhas vitoriosas, que transmitam de
maneira acertada a imagem da empresa, refor-
cem o seu conceito e avigorem a percepção de
sua marca. Para tal, é possível contratar profis-
sionais e montar o que se costuma chamar de
"house", ou seja, uma agência dentro da pró-
pria empresa. A vantagem é que os profissio-
nais conhecerão bem a filosofia da empresa, o
que é bom no momento de desenvolver campa-
nhas. Outra saída é contratar agências que têm
a seu favor ampla visão do mercado. Essas duas
opções podem levar as campanhas ao sucesso,
mas é preciso analisar com muito cuidado qual
delas é a mais adequada para o seu negócio.
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A rede Carvalho e Fernandes, 18ª maior do
País, de acordo com o Ranking Abras 2009, com
lojas no Piauí e Maranhão, mantém um depar-
tamento de marketing com uma agência publi-
citária dentro do grupo. A equipe de 21 pes-
soas é responsável pela produção de todo o
material das campanhas promocionais.

"Essa opção reduz custos e tem ótimo re-
sultado final, pois todos sabem claramente a
filosofia de trabalho da rede. A única tarefa
que não executamos é filmar e editar os VT's
para televisão, mas, mesmo assim, temos um
produtor designado para acompanhar essas
tarefas", explica o gerente de marketing do
Carvalho, Felinto Rezende.

Já a paulista Coop conta há 16 anos com o
aporte de uma agência publicitária, a Octopus,
de Santo André, para criar suas peças publici-
tárias. O gerente de marketing Celso Furtado
só enxerga vantagens nesse tipo de parceria.
"Uma agência prestadora de serviços cuida da
marca de forma mais abrangente, garante
maior identidade visual, está atualizada com

o que acontece no mercado em termos de van-
guarda e, através de visões diferenciadas, con-
segue apresentar propostas inovadoras", diz.

Calendário
Com agências próprias ou terceirizadas, é reco-
mendável ter um calendário promocional para
auxiliar no planejamento das campanhas e or-
ganização de todas as tarefas pertinentes ao
bom andamento de cada uma delas. E não fal-
tam datas para criar ações, como Natal, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Festas Juninas e Carnaval.
Nesse contexto, uma dica interessante é não se
esquecer de incluir as comemorações regionais,
que podem ser bem exploradas pela identifica-
ção com a comunidade do entorno da loja.

Outra ocasião que funciona como um exce-
lente pretexto para criar promoções que cha-
mam a atenção do cliente para sua marca é o
aniversário da rede, ou loja. Um exemplo foi a
promoção "20 anos, 20 carros", promovida há
três anos pelo Grupo Carvalho, quando a va-
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rejista completou duas décadas de vida. "En-
volvemos funcionários e clientes em shows e
sorteios, foram duas semanas de festividades
e o resultado foi ótimo. Entretanto, a amplitu-
de da campanha depende da idade que a rede
irá comemorar. Para esse ano nossa intenção
é contratar o cantor Reginaldo Rossi para os
festejos", diz Rezende.

Depois de organizar uma pauta de ações que
abranja os 12 meses do ano, ou todas as datas
importantes para a empresa, é hora de escolher
estratégias, mídias e peças que serão utilizadas
para estruturar as campanhas junto com os pro-
fissionais de marketing e propaganda.

Uma das mais empregadas pelas empresas
é o tablóide, recurso para a divulgar ofertas
produzido abundantemente e distribuído por
quase todas as redes de supermercados. Se
bem diagramado e distribuído,
o tablóide colabora para fixar
na cabeça do consumidor que
determinada rede trabalha
constantemente com preços
baixos e contribui para refor-
çar o posicionamento merca-
dológico da empresa, explica
o publicitário da agência
Octopus, Luiz Carlos Tadeu.

"A eficácia depende de ou-
tros elementos, como visual
agradável, uso de informa-

ções complementares e distribuição correta,
o principal segredo para a funcionalidade des-
se tipo de produto", explica.

A Coop, com base nesses fundamentos, pro-
cura, conforme seu gerente de marketing Celso
Furtado, aliar as três propostas nos materiais
do gênero que produz: insere nos tablóides cen-
tenas de ofertas; divulga aos clientes as vanta-
gens e os serviços que poderão ser encontra-
dos nas unidades e entrega os folhetos apenas
na vizinhança das lojas, porta a porta.

Os investimentos em mídias de massa, como
jornais, rádios e televisão, têm algo em co-
mum com a entrega de folhetos de ofertas
na casa dos clientes: em todos os casos é
básico definir a área de atuação geográfica
das ações antes de colocá- las em prática.
"Em qualquer uma delas, é essencial definir
o alcance, o público que se pretende atin-
gir", diz Luiz Carlos Tadeu.

Atuação geográfica também inclui eleger
os recursos de marketing mais adequados
para cada local, no caso de redes com maior
número de lojas, ou que estão em locais dis-
tantes e diferentes, seja do ponto de vista so-
cioeconômico ou cultural. O Savegnago, rede
de 19 lojas no interior paulista, por atuar em
seis cidades com características e estilos de
vida díspares, leva esses preceitos em consi-
deração na hora de elaborar suas ações para
cada um desses municípios.



Em um comparativo entre Franca e Ribeirão
Preto, feito pelo gerente de marketing Valdir
Ribeiro, é possível visualizar bem esse concei-
to. Segundo Ribeiro, na primeira cidade há mais
festividades populares, enquanto os morado-
res de Ribeirão Preto têm estilo de vida mais
corrido, como o normalmente observado em ci-
dades com maior densidade demográfica.

"Por conta dessas part icularidades, em
Franca patrocinamos festas regionais e tam-
bém o programa de rádio do Padre Marcelo
Rossi, muito ouvido entre os moradores. Em
Ribeirão optamos pelo tablóide, mas em to-
dos os casos não abrimos mão da televisão,
apesar do elevado custo", diz.

A poderosa televisão
Profissionais de marketing de muitas redes
acreditam na televisão como um veículo im-
portante para difundir a marca, os valores e
as ofertas de uma rede, como é o caso do
Bahamas, rede com 23 lojas na Zona da Mata
mineira. "Nossa verba de campanha é distri-
buída entre televisão, rádio e encartes. O pro-

jeto TV recebe aporte maior e representa pou-
co mais de 50% do valor aplicado, visto que o
retorno é imediato, já que trabalhamos com
ofertas diárias", explica o gerente de marke-
ting Nelson Júnior.

O Grupo Carvalho, o Carrefour e o Savegnago
também apostam no meio mais massificado do
País para divulgar seus preços e serviços. "A
TV ajuda a fixar nosso nome na cabeça do con-
sumidor e o faturamento aumenta bastante
quando a utilizamos. Na primeira quinzena de
janeiro não anunciamos, por ser um período de
renegociação de contratos com as emissoras,
mas os resultados são muito inferiores aos do
restante do ano", diz o gerente de marketing
do Carvalho, Felinto Rezende.

Para quem tem alguma verba disponível
para investir em televisão, a dica é aproveitar
os canais locais, como é o caso da paulista
Coop. Segundo o gerente de marketing Celso
Furtado, a rede insere comerciais em uma
emissora regional do Grande ABC, sua princi-
pal área de atuação, e em praças do interior,
por ter lojas em São José dos Campos, Piraci-
caba, Tatuí, Sorocaba e São Vicente. As opções,



segundo ele, são mais baratas e
funcionais por atingirem apenas
o público de interesse da rede.
E isso vale para todos os meios:
o importante é falar e se dirigir
às pessoas certas, que realmen-
te poderão ir a sua loja.

Outro veículo de comunicação
utilizado pelas redes é o rádio.
Sobre ele, vale a mesma reco-
mendação, principalmente quan-
do se fala em médias e peque-
nas empresas: usar emissoras de
abrangência regional, que atinjam o público
que realmente tem como se locomover até a
loja. Outra grande vantagem é o custo, já que
em praças do interior os anúncios são mais
baratos que nas grandes capitais.

O Savegnago, além de patrocinar o Progra-
ma do Padre Marcelo Rossi em Franca, anun-
cia em outras estações locais das cidades onde

tem lojas, como a Rádio Conquis-
ta, de Ribeirão Preto. "Na rádio,
temos flashs ao vivo, diretamen-
te do chão de loja, com o locu-
tor anunciando as ofertas do
dia", diz Valdir Ribeiro.

Ao falar em locutores, eles
também são alternativas para ex-
por seus preços diferenciados nas
lojas, como faz o Grupo Carvalho,
na Região Nordeste. "Há profis-
sionais com estilos distintos para
cada tipo de loja. Isso depende do
perfil dos clientes e da classe so-
cial dos freqüentadores. O resul-
tado dessa ação costuma ser

bom, mas precisamos orientá-los, mostrar o foco
a ser trabalhado", explica Felinto Rezende.

As rádios institucionais também são ampla-
mente empregadas pelas empresas em seus
pontos-de-venda. O Savegnago anuncia ofer-



ses padrões traduzem a conduta
humana e são universalmente
aceitos e compreendidos.

No setor não é difícil lembrar
de empresas que contam com a
atuação de celebridades em suas
campanhas, como é o caso do
Carrefour e o "casamento" de
cinco anos com apresentadora
Ana Maria Braga. "A imagem dela
está estreitamente ligada à credi-
bilidade, à segurança e à proximi-
dade com o cliente. Esses são os
principais conceitos e atributos
do Carrefour e a apresentadora os personifica como nin-
guém. Como resultado dessa escolha, obtivemos cresci-
mento expressivo de identificação do público com a mar-
ca", destaca o diretor de marketing corporativo do gru-
po, Rodrigo Lacerda.

Há nove anos, o Bahamas assinou contrato com o
humorista mineiro Pedro Bismarck, que protagoniza as
campanhas de marketing da empresa com seu persona-

gem Nerso da Capitinga. "Ele par-
ticipa de todos os projetos, como
TV, rádio, encartes e cartazes e,
como nosso contrato tem certa
durabilidade, foi criada uma iden-
tidade entre a marca e o persona-
gem, com resultado final muito in-
teressante", explica o gerente de
marketing Nelson Júnior.

Conforme o gerente, a escolha
do personagem se deu porque ele
representa a história do Bahamas.
"Somos mineiros, temos orgulho
disso, com muito trabalho alcan-

çamos o sucesso e o personagem dele simboliza todas
essas características e valores", esclarece Júnior.

Mas nem sempre a opção é feliz e bem-sucedida como
essa. "Às vezes, a celebridade, por melhor credibilidade
que tenha, não consegue transmitir a mensagem por
estar com a imagem desgastada, não se identificar com
os valores da marca ou até mesmo se sobrepor a ela,
caso esteja em grande evidência", alerta Viviane.
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tas, campanhas e transmite a
mesma programação para to-
das as unidades, mas, confor-
me o gerente de marketing Val-
dir Ribeiro, insere insights para
divulgar ações locais, relevan-
tes à determinada região.

A Coop também tem uma rá-
dio interna, com programação
customizada, formulada de acor-
do com as particularidades dos
freqüentadores de cada loja.
"Na programação damos ênfase sobre as van-
tagens que oferecemos para os cooperados, mas
de forma sutil", diz o gerente Celso Furtado.

Outros meios
Uma empresa não tem identidade se não tiver
um logotipo, um slogan, os quais podem ser
explorados de diversas formas, pois são ins-
trumentos para despertar a lembrança do que
a empresa significa na mente dos clientes.

Uma solução para fazer sua marca circu-
lar e ser vista em diversos locais onde há
grande fluxo de pessoas é a elaboração de
sacolas retornáveis. Como vantagens, é pos-
sível citar a maior durabilidade do produto, o
que pode agradar seus clientes, e a divulga-
ção de sua conduta socialmente responsável
pelo apelo à redução do uso das sacolas plás-
ticas. Essas características só agregarão va-
lor ao seu negócio, pois você se posicionará
como uma empresa preocupada com os im-
pactos ambientais e mostrará que está de
olho nas principais tendências do mercado.

Além de repassar esse item para os clien-
tes, os grupos Pão de Açúcar e Wal-Mart de-
cidiram, recentemente, mudar sua logomar-
ca e slogan, respectivamente. Em julho, os
morrinhos do Pão de Açúcar ganharam nova
identidade visual sem romper totalmente com
a "identidade" da logomarca atual, tendo em
vista sua força confirmada em pesquisas.

A nova logomarca apresenta formas orgâ-
nicas, maior transparência e luminosidade, que
remete ao frescor dos produtos; o formato

mais arredondado confere ca-
lor humano; o uso de um traço
contínuo é inspirado na imagem
do infinito e há uma única cor,
o verde. "Os nossos morrinhos
estão mais leves e joviais e re-
forçam os valores do Pão de
Açúcar, como confiança e qua-
lidade", explica o vice-presiden-
te execut ivo, José Roberto
Tambasco.

Também há pouco tempo o
Wal-Mart modificou seu slogan para "preço
sempre menor, vida sempre melhor", em subs-
tituição a "preço baixo é nosso forte". A alte-
ração foi feita para transmitir o conceito de
que a rede vende pelo preço mais baixo com
o propósito de fazer o consumidor e seus fa-
miliares viverem melhor. Além disso, tem ges-
tão socialmente responsável, voltada à sus-
tentabilidade, questão intrínseca à qualida-
de de vida das gerações presentes e futuras,
característica que vem ao encontro do novo
slogan, (veja no Caderno Sustentabilidade pac-
to assinado no final de junho entre a empre-
sa e 20 fornecedoras).

k Internet é uma nova ferramenta do marke-
ting direto, seja pelos e-mails e até por sites
de relacionamento, como Twitter, Facebook e
outros. Um exemplo no setor é o supermer-
cado Farinha Pura, com três lojas na cidade
do Rio de Janeiro. Através do Twitter a rede
anuncia fornadas de pão quente e diariamen-
te fornece senhas para seus clientes. Ao
utilizá-las, eles recebem desconto de 5% na
compra de determinado item. Na página do
Farinha Pura o usuário visualiza a redução
de preços em alimentos como morangos,
croissants e brioches, entre outros. "É possí-
vel, ainda, utilizar contas de e-mails gratui-
tas e fazer do endereço eletrônico uma fer-
ramenta para divulgar promoções e serviços",
comenta a publicitária da agência publicitá-
ria Loducca, Carmen Assumpção.
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