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Para encerrar o primeiro dia do Fórum PDV no Marketing Mix, o público assistiu à palestra de 
David Plante, gerente de marketing do Grupo Target. A empresa é considerada o terceiro 
maior varejista dos Estados Unidos com 1,7 mil lojas e presente em 230 shopping centers, 
com faturamento de US$ 65 bilhões. A companhia, segundo Plante, tem como público-alvo 
famílias com crianças cujos pais trabalham fora. Mas o principal foco são as mães. 
 
De acordo com Plante, o maior desafio dos últimos tempos tem sido a crise econômica que 
afetou diretamente nas vendas da Target. Para contornar à situação, o varejista teve que 
adotar outras estratégias e mudar sua comunicação no ponto de venda. 
 
Sob o conceito "Expect more. Pay less" - que em tradução livre seria algo como "Espere muito. 
Pague menos", a Target redefiniu seus valores e incorporou em sua comunicação visual 
mensagens relevantes, porém cotidianas, para seus clientes. "Trocamos os painéis do PDV que 
antes tinham fundos com o símbolo da Target, em vermelho, por fotos do dia a dia das 
pessoas, como crianças sorrindo, famílias juntas", disse. 
 
Outra medida foi ampliar a distribuição de cupons de descontos, prática muito usada pelos 
norte-americanos. A diferença do varejista é que, além dos tradicionais cupons de papel 
impressos nos folhetos de ofertas da loja, a Target também possibilitou a impressão deles via 
site (www.target.com), ou então, o recebimento via celular. O programa "Our Low Price 
Premisse" ("Nossa promessa de preços baixos") consiste na promessa de ter o menor preço 
em relação aos concorrentes. 
 
Devido à mudança no jeito do norte-americano comprar causada pela crise econômica, a 
Target teve que alterar a disposição dos produtos no PDV. "Agora o consumidor vai primeiro 
até as coisas essenciais, como comida, antes de comprar roupa, por exemplo. Por isso tivemos 
que mudar a disposição dos produtos e destacar frutas e vegetais em gôndolas centrais e 
altas", explicou Plante. 
 
Ao contrário do Brasil, que há décadas possui pequenos estabelecimentos comerciais nos 
bairros residenciais, como padarias, hortifrutis e mercados, nos Estados Unidos existiam 
apenas gigantescos complexos de compras, até chegar a crise. "Como agora as pessoas só 
compram poucas coisas, principalmente comida, a estratégia é construir pequenas lojas 
próximas das casas, com foco em comida", contou Plante. 
 
A Target lançará sua primeira loja nesse formato em 2012, em Seattle. Porém, já existem as 
redes Marketside e Neighbourhood Market que adotam a estratégia. 
 
CULTURA 
 
Outro ponto destacado por Plante foi o respeito pela cultura regional. Ele deu o exemplo da 
loja da Target no bairro do Harlem, em Nova York, conhecido por sua grande população de 
afrodescendentes. Naquela filial, a preferência é pelos modelos nas comunicações visuais, para 
que os consumidores se identifiquem com a marca. Além disso, também há preocupação em 
ter determinados produtos que nem sempre são encontrados nas demais lojas, como por 
exemplo, produtos para cabelos crespos na mesma loja do Harlem. 
 
Plante comentou que o norte-americano deixou de ser impulsivo nas compras e passou a 
comparar preços na internet antes de sair às compras. "Por isso investimos bastante em nosso 
site, com destaque para interatividade e fácil navegação", concluiu. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 out. 2010, p. 10.  


