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Não adianta mais perguntar 
para o consumidor quais são os 
fatores fundamentais para que ele 
opte por comprar determinado 
produto e não outro. Existem mui-
tas outras questões emocionais, 
que vão além das frias respostas de 
questionários, que podem influen-
ciar e alterar o comportamento das 
pessoas na hora da escolha. 

Em meio a essa constatação, o 
segmento de agências especializa-
das em shopper marketing começa 
a dar seus primeiros passos no 
Brasil, em busca de seu espaço em 
meio às demais disciplinas da co-
municação mercadológica. “A ideia 
é compreender como o comprador 
age, não como ele pensa. Preci-
samos ir muito além do entendi-
mento sobre o comportamento do 
consumidor. Temos que chegar 
até os valores de vida que ele tem 
na hora de tomar a decisão de 
compra. É preciso decifrar o que 
mobiliza a pessoa para comprar um 
produto ou marca em detrimen-
to da outra”, posiciona Marcelo 

Hora da verdade
O segmento de shopper marketing começa a ser discutido no Brasil
Felipe Turlão

Elston e Brammer: por mais inteligentes que se julguem agências 
e anunciantes, o consumidor sempre será mais
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Heidrich, presidente da Ponto de 
Criação, agência que mantém o 
braço Ponto Integer, focada neste 
segmento. A área é fruto de par-
ceria selada no início do ano com 
a rede multinacional de promoção 
e retail marketing The Integer 
Group, que tem aproximadamen-
te 15 escritórios espalhados pelo 
mundo, integra o Grupo Omnicom 
e é especializada na disciplina de 
shopper marketing.

Em visita ao Brasil na semana 
passada, o vice-presidente sênior 
de estratégia da Integer, Craig 
Elston, se encontrou com diversos 
executivos de anunciantes para 
propagar os benefícios do shopper 
marketing e mostrar o que tem sido 
feito pela sua rede. “Por causa da 
fragmentação da atenção que ocor-
re em todo o mundo, com milhões 
de mensagens que recebemos 
todos os dias, muitas empresas 
estão reconhecendo que existem 
momentos reais da verdade, onde 
a interação das pessoas com as 
marcas acaba sendo determinante 

para a escolha”, afirma Elston.
Essa “hora da verdade” deve 

ser aproveitada pela marca para 
criar engajamento, ao mesmo 
tempo em que influencia positi-
vamente o consumidor, fazendo-o 
optar por ela. “A Procter & Gamble, 
por exemplo, define o primeiro 
momento da verdade como aquele 
em que o consumidor escolhe um 
produto na prateleira. Eu concordo 
com isso”, frisa Elston. Entretanto, 
ele ressalva que as marcas têm que 
tentar conversar com as pessoas 
durante toda a jornada anterior 
a esse momento, “porque o pri-
meiro e único contato poderá ser 
justamente aquele na prateleira”. 
Elston orienta os anunciantes a 
começarem a entender o que está 
acontecendo e a usarem diferentes 
estímulos de marketing para asse-
gurar que a escolha que a pessoa 
fará será favorável à suas marcas.

Consciente e inconsciente
Os estudos do segmento de 

shopper marketing estão focados 

não apenas em pesquisas qualita-
tivas, mas também na observação 
do comportamento do consumidor 
diante dos produtos. “A primeira 
coisa é entender o que eles fazem 
consciente e inconscientemente 
na hora em que estão escolhendo 
marcas e as colocando em seus 
carrinhos no supermercado”, ana-
lisa Elston.

Com base nisso, uma das 
vertentes mais interessantes do 
shopper marketing é o neuro-
marketing, que analisa as ondas 
cerebrais para indicar as reações 
positivas e negativas dos consu-
midores, permitindo entender o 
comportamento deles diante de 
diferentes sensações provocadas 
pelos produtos, seja por som, sabor 
ou imagens. “Queremos realmente 
entender o que atrai a pessoa em 
um produto, considerando tam-
bém a maneira como ela enxerga 

o ambiente de compra, o produto 
ou até a exposição prévia”, afirma 
o consultor Michael Brammer, que 
é professor de Neuroimagem do 
Instituto de Psiquiatria do Kings 
College, de Londres, e participou, 
ao lado de Elston, de uma pales-
tra para cerca de 100 executivos 
brasileiros, promovida na semana 
passada pela Ponto de Criação, em 
São Paulo.  

Brammer rechaça qualquer 
problema ético na análise de dados 
do cérebro dos consumidores. “É 
uma percepção errada que muitas 
pessoas têm sobre o neuromarke-
ting. Nós não podemos plantar uma 
ideia em alguém. O que podemos 
fazer é analisar e dizer o que te 
atraiu em determinado produto ou 
mensagem”, garante o professor.

Soluções simples
Independente do estímulo que 

sofre, o entendimento das reações 
do consumidor é a regra número 
um do shopper marketing, de 
acordo com Elston. A partir disso, 
o segmento pode traçar estraté-
gias com diversas ferramentas, 
incluindo o neuromarketing, para 
criar um diálogo constante. Para 
auxiliar, afirma ele, as inovações 
são normalmente bem-vindas, 
especialmente no ambiente do 
varejo, embora nem sempre elas 
estejam relacionadas com a tec-
nologia. “Podem ser medidas bem 
simples”, conta, dando exemplo de 
uma ação feita para uma marca de 
papel higiênico. 

“Por meio de observações, 
analisamos que as pessoas gostam 
de tatear o produto, pois elas pe-
gam muito nas embalagens e até 
tentavam colocar uma parte do 
produto para fora”, relata Elston. 
“Decidimos então pegar rolos e 
colocá-los em uma dispensa onde 
as pessoas pudessem tocá-los, in-
clusive sendo encorajadas a fazer 
isso”, completa.

Certamente, nos próximos me-
ses, o mercado brasileiro será im-
pactado por novidades em termos 
de pesquisas e negócios envolvendo 
a disciplina de shopper  marketing 
– a F/Nazca S&S, por exemplo, é 
uma das empresas que planeja sua 
entrada neste segmento para breve. 
O setor ainda engatinha, mas está 
amparado em uma máxima que 
Elston não cansa de repetir: “Temos 
que lembrar aos anunciantes e às 
agências que, por mais inteligentes 
que pensemos ser, o consumidor 
sempre será mais”.
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