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Comunicação deve minimizar impacto da escassez 

Vender mais sempre foi um 
dos principais objetivos da área 
de marketing. Mas em tempos de 
crescimento econômico em níveis 
chineses, de aumento na confi an-
ça do consumidor e no poder de 
compra, além de expansão do 
crédito e do número de empregos 
formais, com previsão de recorde 
de vendas em diversos setores, os 
profi ssionais de marketing devem 
ficar atentos aos episódios de 
“crise de abundância de deman-
da”. Ou seja, quando a procura 
por determinados produtos é tão 
grande que eles simplesmente 
acabam e precisam ser repostos 
rapidamente, com aumento na 
produção ou até importações. 

“O Brasil ‘sofre’ com isso desde 
2003. O varejo passou a crescer 
acima do consumo das famílias e 
do PIB”, conta Alexandre Horta, 
sócio-diretor da GS&MD, empresa 
de consultoria e serviços voltados 
a varejo, marketing e distribuição. 
Enquanto estima-se crescimento 
no PIB na ordem de 7% no ano, 
o varejo deve ter incremento de 

Tem, mas acabou  
Gerenciar as estratégias de divulgação, quando faltam produtos 
por conta da demanda alta, é desafi o para empresas 
Andrea Martins

Outspoken, da Avon, e Novo Uno, da Fiat: vendas acima do esperado
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vendas da loção perfumada 
fi caram 80% acima do volume 
esperado. “Isso demonstra que 
a estratégia mundial da Avon, 
de lançar fragrâncias de esti-
listas e artistas internacionais 
tem sido muito bem-sucedida. 
O interesse da consumidora foi 
tão forte que até tivemos falta 
temporária do produto, mas o 
atendimento dos pedidos já foi 
normalizado”, enfatiza Ricardo 
Patrocínio, diretor de marke-
ting da Avon Brasil.

Mas, em algumas categorias, 
a escassez é bem-vinda. É o 
caso de produtos especiais, de 
grife e alto luxo. “É o efeito 
‘esnobe’. Para determinados 
produtos, que trazem o con-
ceito de prestígio, a restrição 
melhora a imagem”, analisa 
Alberto Ajzental, professor de 
estratégia e marketing da Es-
cola de Economia de São Paulo 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-EESP). 

Com a expectativa do me-
lhor Natal de todos os tempos, 
com gastos na ordem de R$ 
98 bilhões, planejamento é 
fundamental para atender a 
alta demanda dos meses de 
fi nal de ano. Mas uma dose de 
sensibilidade também pode 
ajudar. “Para desenvolver um 
plano de negócios, o mais difícil 
é saber quanto e quando vai 
vender. Programar e estimar a 
demanda são difi cílimos. É uma 
arte, não uma ciência”, fi naliza 
Ajzental. 

cada, porque tem tanto substituto 
por aí que o consumidor pode se 
cansar de esperar. Se é estratégia, 
tem de ter cuidado, senão o tiro 
sai pela culatra”, comenta João 
Paulo Lara de Siqueira, professor 
de marketing da Trevisan Escola 
de Negócios. 

Em nota, João Batista Ciaco, 
diretor de publicidade e marke-
ting de relacionamento da Fiat, 
explica que a campanha do Novo 
Uno segue o planejamento. “Nas 
primeiras semanas focamos no 
lançamento e agora já estamos na 
fase de sustentação, com vinhetas 
e inserções de 30 segundos na pro-
gramação feita previamente. Além 
disso, focamos muito nas ações de 
demonstração , como estandes em 
shoppings, aeroportos e hipermer-
cados, além do programa de test 
drive em concessionárias.”

Na mídia 
Deixar de anunciar um de-

terminado produto para frear 
a demanda não é opção para 
a maioria dos especialistas de 

mercado. “As empresas terão de 
continuar investindo em marke-
ting para atrair esse consumidor. 
Mais ainda, porque a demanda 
forte aumenta a existência de 
competidores e, aí sim, a de-
manda por propaganda tem de 
crescer também”, detalha Sergio 
Vale, economista-chefe da MB 
Associados. Mas é necessário 
cautela e planejamento. “Procu-
ra excessiva e falta de produto 
podem gerar dissonância cogni-
tiva e até afastar o consumidor, 
que pode procurar outro item”, 

comenta Dannecker. 
Lançada em junho, o novo 

Outspoken, da Avon (mais 
conhecido como o perfume da 
cantora Fergie, do grupo Black 
Eyed Peas), causou frisson 
entre as consumidoras. A cam-
panha, com anúncio em mídia 
impressa e fi lme inspirado em 
um videoclipe, contou com a 
estrela pop na capa do folheto 
de ofertas, o que impulsionou 
ainda mais o interesse. A pro-
cura foi tão grande que um 
mês depois do lançamento as 

Além do sucesso dos lan-
çamentos, como no caso da 
indústria automobilística ou 
de cosmética, outras áreas 
enfrentam o desafi o da falta 
de produtos em determinadas 
épocas, por conta da sazo-
nalidade ou mesmo eventos 
únicos que geram pressão 
de consumo. Um exemplo é 
o setor aéreo ou de turismo, 
que trabalham com baixa e 
alta temporada. A Gol Linhas 
Aéreas evita lançar grandes 
promoções em períodos de 
alta temporada, que coinci-
dem com as férias escolares. 
Mas, independentemente dis-
so, ações promocionais fazem 
parte do modelo de negócio da 
empresa, segundo Hélio Mu-
niz, diretor de comunicação 
corporativa. 

“Há uma ação que dura o 
ano todo, a ‘Você Faz a Festa’, 
que presenteia os clientes 
com um trecho gratuito para 
destinos aniversariantes. Além 
disso, a Gol oferece tarifas 
competitivas com as cobradas 
pelas empresas de ônibus em 
todos os seus destinos. Para 
encontrar esses bilhetes mais 
em conta, o cliente precisa se 
programar com antecedência, 
pois a companhia vincula o va-
lor à compra antecipada e ao 
número de dias de permanên-
cia no destino. Pontualmente, 
a empresa também faz ações 
para promover destinos em 
épocas de menor procura, o 
que inclui peças de publicida-
de e viagens com jornalistas”, 
diz Muniz.

No início de agosto, quan-

do a companhia enfrentou 
problemas de atrasos e can-
celamentos de voos, por conta 
da volta das férias escolares e 
implantação de nova escala de 
funcionários, a área de marke-
ting trabalhou de forma dife-
renciada. “No período, a com-
panhia concentrou esforços 
em ações que minimizassem o 
impacto dos atrasos sobre os 
clientes, mantendo o foco no 
atendimento, de acordo com 
o que estipula a legislação 
da Anac (Agência Nacional 
de Aviação Civil). Marketing 
e comunicação corporativa 
participaram com ações pro-
ativas, como fornecimento de 
informações e esclarecimen-
tos”, explica. 

Por conta de nova legisla-
ção, que obriga o transporte 

de bebês e crianças até sete 
anos e meio em cadeirinhas 
nos automóveis, o produto 
chegou a faltar em várias 
lojas no País. Neste caso es-
pecífi co, gerado por um fato 
único (a lei), a tendência é a 
demanda se normalizar com 
o tempo. “Não faz sentido 
uma propaganda do tipo ‘Dá 
um tempo’. Isto não funcio-
na nem em namoro”, brinca 
João Paulo Lara de Siqueira 
professor de marketing da 
Trevisan Escola de Negócios. 
Segundo ele, quando há falta 
de oferta, algumas medidas 
paliativas podem ser adota-
das, como articulação entre 
produtor e canal distribuidor 
para enfrentar a escassez e, 
se possível, trabalhar com 
backlog (reserva). (AM)

Outspoken, da Avon, e Novo Uno, da Fiat: 

cerca de 10% em 2010. Para a 
área de marketing, o desafi o em 
tempos de recorde de vendas é 
saber justamente como, quando 
e quanto divulgar determinados 
produtos. “Uma das responsa-
bilidades é atuar justamente no 
gerenciamento da demanda: 
aumentando, segurando ou re-
direcionando”, ensina Reynaldo 
Dannecker Cunha, professor do 
curso intensivo de planejamento 
estratégico de marketing da Es-
cola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM). 

Um produto que vem causan-
do corrida às revendas, já com fi la 
de espera, é o Novo Uno, da Fiat. 
Lançado em maio, o carro com 
design atraente e visual jovem 
conquistou os consumidores, que 
aguardam mais de um mês para 
adquirir o modelo, mesmo com o 
aumento da oferta e produção – 
foram 14 mil unidades vendidas 
em maio, 19 mil em junho e 23 mil 
em julho. “Dá a impressão de que 
a Fiat quer tornar o produto dese-
jado, mas é uma estratégia arris-
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