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m produtivo debate de idéias e 
tendências sobre PDV e comuni-

cação de varejo reuniu especialistas 
durante o II Fórum ABA Rio de Pro-
moção, Trade e Varejo, promovido 
pelo capítulo carioca da Associação 
Brasileira de Anunciantes na última 
quarta-feira (15). O evento cobriu 
principalmente a crescente deman-
da de investimentos nos PDVs, em 
busca da tão almejada "experiência 
de compra perfeita". Na indústria, o 
futuro aponta para a cada vez maior 
profissionalização da área de trade 
das empresas, cujo foco é pensar 
ações promocionais e desenvolver 
novas estratégias de vendas. 

"A indústria quer e precisa enten-
der o comportamento dos consumi-
dores lá na ponta. Hoje, promoções 
nos pontos-de-venda não são feitas 
apenas para incrementar vendas, 
mas também para fidelizar, mudar 
a imagem de produtos, apresentar 
alguma característica, demonstrá-
los. O trade busca entender e apro-
veitar essas possibilidades", disse 
Simone Terra, sócia-diretora da 
Simone Terra Soluções de Mercado 
e conselheira do Comitê de Trade e 
Varejo da ABA Rio. 

Segundo ela, o varejo brasileiro 
anda "muito chato" e provou isso 
apresentando apenas idéias criati-
vas implementadas fora do País -
no varejo francês. Alguns exemplos 
foram as empresas Point P, Orange, 
Loisirs e Créacion. 

"Há uma forte tendência para 

novos formatos de lojas, mais con-
ceituais, melhor posicionadas e mais 
experienciais, onde tudo acontece de 
forma simples e prática", afirmou. 

Simone apontou algumas ten-
dências do varejo nos dias de hoje, 
como a customização, o consumo 
consciente, o consumo como afir-
mação de identidade (personifi-
cação), a busca pela qualidade de 
vida, o crescimento do universo 
masculino e a valorização dos ritu-
ais de consumo - que faz proliferar, 
por exemplo, lojas exclusivas de 
chá, café, onde a chamada "brand 
experience" ganha nuances ritua-
lísticas. Entre as tendências espe-
cíficas do trade, Simone destacou 
o uso cada vez maior de programas 
de relacionamento e incentivo com 
o PDV, além de treinamentos para 
capacitar as equipes de vendas para 
a chamada "filosofia trade". 

"O vendedor hoje que atende 
cadeias de varejo pode tornar-se 
um miniconsultor especialmente 
para o pequeno varejo, dando dicas 
de oportunidade para melhorar as 
vendas. É uma parceria verdadeira", 
destacou Simone. 

Para ela, é importante mensurar 
cada vez melhor as ações promocio-
nais, para que o processo como um 
todo se profissionalize. 

CONTATO 
No painel sobre novas formas de 
contato com o consumidor, entrou 
em cena a importância, para o va-
rejo, de construir marcas fortes e 
buscar abordagens inovadoras na 
comunicação. 

"O jogo mudou. O poder está 
pulverizado. Estamos na era dos 
intangíveis, na era da inovação e 
da inteligência. Os consumidores, 
por sua vez, são híbridos", destacou 
Stephan Younes, gerente da área de 
marcas da Unimed Rio. Para ele, 
a comunicação com o consumidor 
segue mais do que nunca a lógica 
da própria vida: está mais transpa-
rente, democrática e colaborativa. 
"O consumidor procura marcas que 
façam sentido para ele. Por isso, 
elas precisam ser claras", afirmou 
Younes. 

Ao apresentar o case promo-
cional da Copa do Mundo da Fifa 
criado para 11 shoppings do Grupo 
Anear Ivanhoe, Flávio Cordeiro, di-
retor de planejamento da Binder Vi-
são Estratégica, deu um exemplo de 
para onde caminha a comunicação 
do varejo: a busca da melhor utili-
zação dos pontos de contato com o 
consumidor. 

"No varejo é onde a comunicação 
é mais comoditizada. A pressão por 
vendas é enorme. Numa promoção 
de Copa do Mundo, então, é preciso 
se destacar neste ambiente poluído. 
O que fizemos foi promover uma 
conversa amigável e divertida com 
o público e envolvê-lo primeiro", 
disse Cordeiro, referindo-se aos 
teasers do projeto "Um mês sem 
homem", que duraram cerca de dez 
dias na internet sem revelar o anun-
ciante nem o teor da promoção. 

"A internet é importante, mas co-
mo vivemos dois Brasis ao mesmo 
tempo, a integração dos meios é que 
faz a diferença", concluiu Cordeiro. 
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