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Escolha. Quem opta pelo concorrente, “perde dos cabelos”

Mídia & Marketing

Decifre-me... ou perca a venda
Indústria e varejo apostam em táticas cada vez mais sofisticadas para entender o comportamento do consumidor no ponto de venda

Aiana Freitas

Contratada em maio como garo-
ta-propaganda da Hope, a mode-
lo Gisele Bündchen é apontada
como a grande responsável pelo
aumento de 40% nas vendas da
marca em agosto deste ano, na
comparação com igual mês de
2009. Mas os resultados alcança-
dos pela campanha são apenas a
confirmação de que a estratégia
adotada pela empresa nos últi-
mos anos vem se mostrando
acertada. A Hope mudou sua ca-
racterística eminentemente in-
dustrial para se focar no varejo,
ampliando o portfólio de produ-
tos, inaugurando lojas próprias
e, consequentemente, fortale-
cendo sua marca – estratégia se-
melhante à daquela que é a
maior referência para o setor: a
americana Victoria’s Secret.

O plano teve início em 2005,
com a inauguração da primeira

loja franqueada. Até o fim deste
ano, serão 52 no Brasil, Portugal
e Israel, o que vai representar
um crescimento de 70% no nú-
mero de unidades em relação a
2009. Elas convivem com os cer-
ca de 5 mil pontos de venda multi-
marcas espalhados pelo País.

A mudança de foco exigiu a am-
pliação da área de desenvolvi-
mento de produtos, hoje respon-
sável pela criação de linhas bási-
cas e também de coleções especí-
ficas para as franquias. A ideia é
que um canal de venda não sofra
concorrência do outro.

Para reforçar o apelo de moda,
a Hope passou a renovar cons-
tantemente as coleções, modelo
conhecido como “fast fashion”.
Hoje, a empresa lança uma cole-
ção nova por semana e 48 no ano.
Por isso, o processo produtivo
precisou ser aprimorado. A Ho-
pe deixou de fabricar componen-
tes usados nas peças, como laços
e colchetes, para se dedicar à con-
fecção dos produtos finais. Até
as costureiras tiveram de rece-
ber treinamento para se adequa-
rem ao modelo.

“Daqui a dez anos, quem não
mudar o foco de indústria para
varejo vai ver diferença”, acredi-
ta o diretor comercial da Hope,

Carlos Eduardo Padula. “Temos
o feeling de que este é o momen-
to de investir no varejo. A linge-
rie está em evidência e o merca-
do exige um produto atrativo, ca-
da vez mais relacionado à mo-
da”, corrobora o fundador, o liba-
nês Nissin Hara.

Tendência. A migração para o
varejo e o fortalecimento da mar-
ca são estratégias que vêm sendo
adotadas também por outras em-
presas do setor, num movimen-
to que se assemelha ao realizado
há cerca de dez anos na indústria
brasileira de calçados femini-
nos. No início do mês, a Valisère
inaugurou sua primeira loja-con-
ceito em São Paulo (leia ao lado).
“Muitas vezes, as lojas multimar-
cas não conseguiam colocar to-
dos os produtos da marca à mos-
tra, o que começou a segurar nos-
so crescimento em termos de
produtos”, justifica o diretor da
empresa, Benny Rosset.

Mas a tendência, internacio-
nal, esconde riscos, afirma Adir
Ribeiro, sócio-diretor da consul-
toria Praxis, especializada em
franchising. “Produzir é muito
diferente de vender. É preciso en-
tender a amplitude de cada um
dos canais.”

Não se arriscar em área desco-
nhecida é o que leva a De Millus,
líder no segmento – fabrica 2 mi-
lhões de peças por mês –, a conti-
nuar apostando apenas em mul-
timarcas e vendas por catálogo.
“Varejo não é o que sabemos fa-
zer. O desenvolvimento de pro-
dutos é que é o coração da empre-
sa. Além disso, não queremos
concorrer com nossos próprios
clientes”, diz o diretor financei-
ro Nelson Cuptchik.

A discussão acontece em meio
a um crescimento vertiginoso
do setor. Dados da Associação

Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit) mostram que, em 2009, o
faturamento cresceu 11%, para
R$ 5 bilhões. O segmento é um
dos poucos na indústria têxtil
que não sofre com a concorrên-
cia chinesa. Não por acaso, as em-
presas começaram a atrair a aten-
ção de fundos de investimento.
No mês passado, o fundo ameri-
can Carlyle adquiriu, por R$ 400
milhões, o controle do grupo Sca-
lina, dono das marcas Trifil e Sca-
la – outra que já atua com lojas
próprias. Os executivos da Hope
admitem que a empresa foi asse-

diada recentemente, mas afir-
mam não ver a necessidade de
aportes desse tipo por enquan-
to. “O setor é muito pulverizado
no Brasil e os fundos acreditam
que podem guiar uma consolida-
ção. Mas acreditamos que nós
mesmos seremos consolidado-
res desse mercado”, afirma San-
dra Chayo, filha do fundador e
diretora de marketing. Já Ros-
set, da Valisère, é menos taxati-
vo: “Estamos abertos a qualquer
tipo de negociação, mas não
achamos as propostas interes-
santes até agora.”

Efeito Victoria’s Secret
no marketing brasileiro

● Ponto de venda

O fenômeno da globalização tor-
na a rotina no meio publicitário
cada vez mais um trabalho de
equipes mistas. A mais nova cam-
panha da empresa de material de

construção Tigre foi criada no
Brasil para ser veiculada em oito
países onde a empresa está pre-
sente: Argentina, Bolívia, Chile,
Colômbia, Equador, Peru, Uru-
guai e Paraguai. Os comerciais fo-
ram gravados em Buenos Aires
durante dois dias por um diretor
portenho, Hernán Bargman, da
Hatchiko Filmes, mas toda a cria-
ção do roteiro coube à agência de
propaganda Talent, que detém a
conta da companhia no Brasil.

A colaboração possibilitou a
sintonia da linguagem com o hu-
mor brasileiro. O resultado será

visto a partir do dia 15 no exte-
rior. São dois comerciais: “Ore-
jas”, filmado em uma loja de ma-

teriais para construção no bairro
de Saavedra, em Buenos Aires, e
“Calvos” produzido em uma resi-
dência situada em um condomí-
nio de classe média na Grande
Buenos Aires.

Em duas situações de compra,
os personagens podem escolher
entre a Tigre e a marca concor-
rente. Ao optar pelo produto con-
corrente, eles ficam com a fisio-
nomia cansada, de quem sofreu
tanto com a escolha que perdeu

os cabelos ou ficou sem dormir.
A Talent cuida da comunica-

ção de Tigre há quase 12 anos no
Brasil. Os filmes serão veicula-
dos com um conceito similar ao
usado aqui, cujo o slogan é “Co-
mo Tigre, só tem Tigre”. Mas vão
ter assinatura diferente, mais ao
gosto do mercado latino: “Insta-
lou Tigre, está tranquilo”. A com-
panhia está presente em 40 paí-
ses e faturou R$ 2,3 bilhões no
ano passado/ M. R.

Marili Ribeiro

O ponto de venda virou um tem-
plo de observação para fabrican-
tes de produtos de grande consu-
mo. Fisgar a atenção do compra-
dor diante da excessiva oferta de
mensagens publicitárias é a mais
nova obsessão dos executivos
do setor, em especial diante de
projeções como as do Popai -
The Global Association For Ma-
rketing At Retail, que apontam
que 70% das decisões de compra
se dão mesmo no balcão da loja,
no exato momento da aquisição.

Atentas a esses movimentos,
indústrias como a gigante de
bens de consumo Procter &
Gamble começaram, há alguns
anos, um movimento para acom-
panhar, estudar e mapear as rea-
ções do consumidor antes, du-
rante e depois da compra. Para
tal, foram buscar ajuda da neuro-
ciência, que usa, entre outros re-
cursos, técnicas de imagens cere-
brais feitas por ressonância mag-
nética para medir reações a estí-
mulos. Com isso, desde 2004,
nos EUA, começaram a surgir as
primeiras publicações sobre o
que se convencionou chamar de
neuromarketing. Ou seja, pas-
sou-se a tentar entender como
aproveitar esse conhecimento
para realizar vendas.

“Os processos de decisão de
compra são muito mais comple-
xos do que dizem as pesquisas
qualitativas”, diz Danny Pimen-
tel Claro, professor do Insper -
Instituto de Ensino e Pesquisa
(ex-Ibmec). Análises de compor-
tamento do consumidor já consi-
deram que nem sempre o que se
fala em pesquisas corresponde à
reação efetiva da pessoa diante
de um produto.

A neurociência tem mostrado
que emoção não se separa da ra-

zão. “Com isso, fica difícil com-
preender por que o mercado pu-
blicitário insiste em separar as
campanhas institucionais, que
têm um cunho emocional, das
campanhas de varejo, que são
sempre mais racionais para pro-
mover vendas”, pondera a con-
sultora Beth Furtado. “O cére-
bro é colaborativo, não há emo-
ção sem razão ou vice-versa.”

Beth mediou o encontro de
dois especialistas, o americano
Craig Elston, vice-presidente da
empresa de marketing The Inte-
ger Group, e o cientista inglês Mi-
chael Brammer, do Institute of
Psychiatry de Londres, no
workshop sobre inteligência de
compra realizado na semana pas-

sada no Insper, com patrocínio
da agência de promoções espe-
cializada em varejo Ponto de
Criação. Ambos falaram sobre o
chamado “shopper marketing”,
que é a tentativa de decifrar a me-
lhor a comunicação para ajudar a
realizar vendas.

Facilitar escolhas. “Não é ma-
nipulação cerebral, mas sim co-
mo conhecer melhor o seu fun-
cionamento, cruzar todas as in-
formações disponíveis e, com is-
so, facilitar escolhas”, diz Bram-
mer, ao reconhecer a impossibili-
dade de se mapear todo o com-
portamento humano.

Mais objetivo no uso dos re-
cursos, Elston, munido de várias

estatísticas sobre o mercado con-
sumidor americano, garante que
hoje, nos EUA, 73% dos varejis-
tas já entenderam a relevância
da organização do ponto de ven-
da na decisão de compra do con-
sumidor. “No ano passado, nos
EUA, foram gastos US$ 20,8 bi-
lhões em marketing no ponto de
venda, 5% a mais em relação ao
ano anterior”, relata.

Elston lembra que nem sem-
pre o “consumidor” é o “compra-
dor”. Ou seja, há coisas simples
nesse processo que não são devi-
damente observadas e podem
prejudicar marcas e vendas. “Al-
guém pode comprar para outro
consumir. Por isso, a simples lei-
tura dos dados de venda dos cai-

xas nem sempre reflete o que se
desenrola no processo de com-
pra”, resume ele.

Patrícia Contesini, gerente
das áreas de pesquisa e inteligên-
cia competitiva do Grupo Pão de
Açúcar, diz que é preciso ter agili-
dade para tomar decisões diante
das observações das atitudes do
consumidor. “Temos uma loja
em São Paulo que, pela manhã, é
frequentada por senhorinhas e,
no fim da tarde, por jovens. São
demandas diferentes e temos de
conciliar o melhor ambiente pa-
ra atender a essas diferenças.”

Mapear o ponto de venda in
loco, para além dos dados de ven-
da dos caixas ou das tradicionais
pesquisas quantitativas e qualita-

tivas, fazendo os executivos das
empresas irem à casa dos seus
consumidores ou bancarem os
vendedores nas próprias lojas pa-
ra entender o ambiente, virou ta-
refa obrigatória como exercício
de marketing.

“Nem sempre a mensagem pu-
blicitária, que funciona tão bem
no comercial de televisão ou em
uma anúncio de página dupla, re-
sulta em retorno na hora da com-
pra, porque essa mesma comuni-
cação não cumpre o seu papel
nesse momento de contato com
o consumidor”, diz Juliana Nap-
po, diretora na Ponto de Cria-
ção, agência que trouxe há seis
anos estratégias de shopper ma-
rketing para o Brasil.

● Expansão da Valisére
A Valisère inaugurou, no começo
do mês, sua primeira loja-concei-
to, na Rua Oscar Freire, em São
Paulo. A expectativa da empresa
é chegar, nos próximos cinco
anos, a 300 lojas próprias e
franqueadas no País. Assim co-
mo Hope e De Millus, a empresa
também tem investido em um
portfólio mais amplo de produ-
tos, que inclui cosméticos, velas
e sabonetes.
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Na tentativa de fortalecer
suas marcas, fabricantes
de lingeries se inspiram
no mundo da moda e
abrem lojas próprias

Neuromarketing. O pesquisador Craig Elston(E) e o cientista Michael Brammer em debate sobre inteligência de compra

US$ 20,8 bi
foram gastos em marketing nos
pontos de vendas pelos varejistas
nos EUA em 2009

73%
dos varejistas já compreenderam
a relevância da organização do
ponto de venda na decisão de
compra do consumidor

70%
das decisões de compra
acontecem na loja

26%
dos consumidores são fiéis à loja

5%
dos consumidores preferem não
comprar o produto se a marca
preferida está em falta

Ocasião. ‘Lingerie está em evidência’, diz Hara, da Hope
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