
Em março de 2006 publicávamos pela pri-
meira vez texto com o t í tu lo "O novo marketing 

de varejo: lojas que reagem com os clientes". 

Neste texto apresentávamos a ideia da transfor-

mação do PDV —ponto-de-venda— para PDR 

—ponto de relacionamento. 

Em suma, o artigo tratou de duas importantes 

mudanças: de um lado, os consumidores, e, 

de outro, as novas tecnologias que permitem 

identificar e até rastrear o comportamento de 

compra dos clientes de uma loja. 

A partir deste entendimento, passamos a su-

gerir as estratégias de marketing de varejo base-

adas nos 4 pês, direcionadas para cada perfil de 

comportamento no PDV identif icado com o uso 

das novas tecnologias. Os 4 pês originais —pro-

duto, preço, ponto-de-venda e promoção— pas-

sariam para: categorias (de produtos), resultado 

(obtido com a experiência de compra), ponto de 

relacionamento e promoção personalizada. 

O que nos dá grata recompensa é saber 

que existem hoje redes de lojas que adotam 

a estratégia do relacionamento com o con-

ceito PDR como referência. Uma dessas redes 

ident i f icou nove (9) clusters de clientes segundo 

características de comportamento e já estabe-

lece a cada um destes clusters ações específicas 

de marketing de varejo. 

Antes bastava uma ação para todos os clien-

tes: de maneira massificada atingiam-se todos 

com o mesmo sortimento, com as mesmas 

promoções, a mesma exposição e a mesma 



mano em sua totalidade de dimensões. Portanto 

trata-se de desenvolver estratégias de marketing 

que considerem os valores mais sagrados dos 

seres humanos, além das preocupações com 

produto, preço, comunicação, ponto-de-venda e 

relacionamento, pois tudo isso continua. 

A nova obra de Phil l ip Kotler juntamente com 

Hermawan Kartajaya e Iwan Setiawan aborda a 

evolução do marketing do 1.0, passando pelo 2.0 

e chegando agora ao 3.0. Segundo os autores, 

o marketing 1.0 é aquele centrado no produto 

(foco no produto, na produção); o 2.0 é aquele 

com foco no cliente, porém restrito ao nível de 

consumidor, em que o relacionamento é a base 

estratégica. G marketing 3.0 atinge sim, os consu-

midores, mas como "seres humanos completos" 

(KOTLER, KATAJAYA, SETIAWAN, p. 5). 

É o marketing na era de um consumidor cada 

vez mais colaborativo, usuário de mídias sociais, 

engajado em questões socioambientais e ligado 

a valores culturais e espirituais. Não há como 

negar que é a leitura do momento atual e que 

este momento marca o início de um ciclo que vai 

modificar os hábitos de consumo da população. 

O varejo se engaja a essa idéia, uma vez que, 

dentre as atividades produtivas, talvez as suas 

sejam as que imprimem mudanças mais rápidas 

por lidar diariamente com o consumidor Surge, 

então, o Varejo 3.0. 

Os produtos hoje são mui to pouco diferencia-

dos e canibalizam uns aos outros dentro ainda 

de uma proposta de excessos e massificação 

da produção e das vendas. O varejo 3.0 pode 

tratar de selecionar produtos com compromisso 

socioambiental ligado a uma causa que motive 

os clientes de uma loja a adquiri-los. 

O consumidor já aprendeu que preço baixo 

nem sempre é sinal de economia. O barato 

pode sair caro para o cliente de uma loja, e essa 

má experiência é diretamente associada ao 

local onde a venda se realizou. Oferecer produ-

tos que não estejam alinhados com as crenças 

destes clientes pode sair mais caro ainda, na 

era do Varejo 3.0. 

A comunicação de varejo vai se constituir de 

vez como uma comunicação interativa, e o meio 

ideal para dar e buscar informações são as re-

des sociais. Aliás, no Varejo 3.0 a comunicação 

não se l imita a informações; vai além, possibi-

lita a troca de conhecimentos com a finalidade 

de gerar sabedoria e disseminá-la pela rede. 

Já o ponto-de-venda que evoluiu para ponto 

de relacionamento chega ao estágio de ponto 

de colaboração, em que os clientes de uma loja 

agregam valor uns aos outros por meio da co-

criacão, ensinando como utilizar determinados 

produtos ou serviços, obter melhores resulta-

dos, aprimorar sabores, melhorar a saúde, a 

qualidade de vida. 

Fica a sugestão de aprofundar a questão, in-

cluir novos elementos, novas variáveis e evoluir 

neste tema que está apenas começando. Este é 

o nosso papel e fica desde já o convite: 

Vamos juntos? 

Text Box
Fonte: Cardnews Magazine, São Paulo, ano 15, n. 176, p. 62-63, out. 2010.




