


Segundo Michael Solomon, estudioso do comporta-
mento do consumo, "vivemos em um mundo transbor-
dante de sensações. Onde quer que vamos, somos bom-
bardeados por uma sinfonia de cores, sons e cheiros". E 
olhar para o mercado neste mundo moderno em que nos 
encontramos é justamente isso, uma infinidade de ofer-
tas e de produtos que deixa os consumidores com muitos 
pontos de interrogação em suas cabeças e os transfor-
mam em seres cada vez menos fieis às marcas. 
Claro que não é novidade para ninguém que o marketing 
ajuda, e muito, na compreensão desses fenômenos, po-
rém, a utilização de antigas regras não é mais suficiente, 
de tal forma que muitas empresas estão ampliando suas 
linhas de implementação de soluções por meio de novos 
conceitos, como o de shopper marketing. Ainda mais se 
considerarmos as estimativas do mercado que indicam 
que entre 70% e 85% da decisão de compra é feita no pon-
to de venda. 

Você pode estar se perguntando neste momento: quem é 
shopper? Não é o mesmo que consumidor? Segundo José 
Augusto Proença Domingues, professor do núcleo de Ci-
ências do Consumo da ESPM e sócio do guru do varejo, 
Paco Underhill, na Sense Envirosell, consumidor é todo 
ser vivo dentro de um determinado mercado que usa ou 
consome algum tipo de produto. Por exemplo, o cachor-

ro, ele é um consumidor, porém jamais será um shopper. 
Este, por sua vez, é o ser que está tomando a decisão de 
compra dentro do ponto de venda (ou ambiente de varejo, 
como prefere falar Domingues) e, se esta for efetivada, 
automaticamente ele se torna um comprador/consumidor, 
Porém, nem sempre o shopper será o consumidor, ele 
pode, muitas vezes, adquirir o produto para outra pessoa, 
No caso da criança, o shopper é, quase sempre, a mãe. 
"A qualidade sensorial única de um produto pode desem-

penhar um papel importante ao destacá-lo em relação aos 
concorrentes, especialmente quando a marca cria uma 
associação única com a sensação". Lendo assim, sem 
maiores pretensões, a frase de Solomon pode não trazer 
muita novidade, porém, mensagens simples nem sem-
pre são tão fáceis de serem colocadas em prática e isso 
ocorre neste caso. Que o diga Márcia Lugatto, sócia da 
agência Amarelo, que desenvolveu um trabalho que mui-
tos no mercado poderiam chamar de óbvio, mas que por 
sua linha estratégica mostrou-se decisivo para o reposi-
cionamento da marca Vizcaya dentro do setor de cremes 
corporais. De acordo com a executiva, o primeiro passo 
foi entender o ponto de venda, a experiência do shopper 
e a experiência sensorial que queriam proporcionar. Eles 
desenvolveram peças que acabaram sendo utilizadas em 
toda a campanha da marca. As ações envolveram desde 



promotoras com discurso alinhado ao PDV até distribui-
ção de saches, apresentação de embalagem, folheto téc-
nico e hotsite. "Tudo isso acabou amarrado com as outras 
disciplinas de ativação. Por exemplo, colocamos potes 
do produto em uma revista. A pessoa comprava a publi-
cação por um valor X e acabava levando um produto de 
valor bem mais alto. Mas isso tudo só foi possível porque 
partimos de dentro para fora, primeiro descobrimos qual 
era o comportamento de compra desse shopper e que 
tipo de comunicação teríamos de ter dentro do ponto de 
venda", explica Márcia. Dessa forma, a agência optou por 
colocar uma modelo para explicar as funcionalidades do 
produto e todas as ações estavam alinhadas com o hotsite. 
Segundo a sócia da Amarelo, conseguiram unir um pen-
samento sofisticado com uma solução simples, "mas o 
diferencial ali foi o olhar estratégico". 
Outro projeto criado pela agência foi para o Bar da Boa, da 
Antarctica, e que possui apenas um espaço localizado no 
Rio de Janeiro. A agência tinha o desafio de montar um bar 
conceito sem deixá-lo caricaturado. O projeto envolveu 
desde a porta, decoração, desenvolvimento de mobiliário, 
até o piso. "Sabíamos que tinha de ser algo diferente para 
expressar o movimento estratégico da marca", comenta a 
executiva. Os profissionais estruturaram o conceito cria-
tivo, acompanharam o projeto de arquitetura e criaram 
peças criativas e diferenciadas, como um menu que fica 
na geladeira e chega gelado às mãos dos clientes, refor-
çando assim o conceito da marca. "Isso foi mais que fazer 
uma ação no ponto de venda, foi pura estratégia, estudo e 
dedicação", completa a executiva. 

Também projetada pela Amarelo, a marca Vizcaya ousou ao planejar a 

comunicação para o lançamento de uma linha de creme corporal 

Diante disso, é importante compreender que o shopper 
marketing não é apenas uma ferramenta, mas apare-
ce como um conceito determinante para marcas dentro 
de suas estratégias, no qual o profissional tem de ter a 
consciência de que é um estudioso do comportamento 
humano e pesquisador de temas como psicologia, neuro-
ciência, ciências cognitivas, psicofísica entre outros. Tudo 
porque está cada vez mais difícil saber onde os olhos e o 
pensamento desse potencial comprador estão pousando, 
Dentro dessa linha de pesquisa, trabalhar a percepção, 
sabendo que é a partir dela que o indivíduo organiza e 
interpreta as suas impressões sensoriais para atribuir sig-
nificado ao seu meio, é essencial. "Shopper é um monte 
de conhecimento. É uma disciplina multifacetada, pois 
depende do mercado, é multimídia, atemporal e sempre 
em busca de novidades", explica Domingues. 
É sempre bom lembrar da famosa Lei de Weber-Fechner, 
que diz que quanto mais intenso um estímulo, maior a di-
ferença necessária para que seja percebida uma diferen-
ciação entre eles. Ou seja, para estímulos pequenos, uma 
pequena diferença é suficiente, enquanto que para estí-
mulos grandes, é necessária uma grande variação para 
que percebam a diferença. Outra teoria, aparentemente, 
simples. No entanto, agências, empresas, varejistas, entre 
outros, penam para aplicá-la de forma eficiente. 
Segundo dados de uma pesquisa apresentada pela em-



presa de consultoria Deloitte, em 2010, 68% das pessoas 
são "brand switchers" (algo como "degustadores" de 
marcas); 5% são fiéis a uma marca; 73%, fazem compras 
em cinco ou mais canais; e 26% são fiéis ao médio vare-
jo. O que isso significa? Que o gosto e os interesses dos 
individuos estão cada vez mais pulverizados. O professor 
Domingues alerta que a loja tem de ser vista como uma 
mídia e que quanto mais impacto tiver, melhor, sendo seu 
grande desafio criar fluxo e ampliar a permanência das 
pessoas dentro dela. Para ele, é fundamental que a indús-
tria e os varejistas pensem, em primeiro lugar, em cinco 
pontos: qual é o seu mercado; qual sua categoria de pro-
dutos; que soluções está oferecendo ao mercado; quem 
são os consumidores; e quais as ocasiões de consumo. 
"Responder de forma cinética e consistente a essas ques-
tões é fazer shopper marketing", diz. 

Experiência de compra 
Como podemos definir aquilo que chamamos de experi-
ência de compra e como fazer com que ela seja tão pra-
zerosa que promova a volta do shopper ao varejo? Para 
o professor da ESPM, esse momento é a somatória do 
produto, layout, exposição e atendimento, Porém, pode-
mos dizer que essa ação começa bem antes de o cidadão 
estar no PDV a ativação do shopper pode ser, e é, feita em 
qualquer lugar. "Em casa, por exemplo, quando a pessoa 
está assistindo a um comercial na TV ela já é um sho-
pper, porém de forma mais passiva. Quando a mensagem 
transmitida faz sentido a ponto de estimular a vontade da 
compra, temos um shopper", comenta Regis Duarte, diretor 
geral da Saatchi&Saatchi X no Brasil. 
O executivo conta que o conceito de shopper marketing 
nasceu há 15 anos, quando o mercado percebeu que a 
decisão de compra por parte do consumidor se tornava 
mais requintada, com variáveis independentes do desejo 
da compra. "Foi então que surgiu a Saatchi X, como o ob-
jetivo de fomentar as informações dos produtos de forma 
a facilitar a compra, demonstrando ainda soluções que 
podiam eliminar as barreiras de compras e tornar a vida 
do cliente mais fácil, bem como a do varejista e também 
da indústria", diz Duarte, 



Regis Duarte, da Saatchi&Saatchi X: "Quando a mensagem transmitida faz 

sentido a ponto de estimular a vontade da compra, temos um shopper" 

tipo de produto - desde o sabão em pó até um automóvel 
- tem em mente entre uma e quatro opções. "A sua marca 
tem de estar entre essas quatro. Fidelidade é utópico, le-
aldade não. Estar entre a primeira e a quarta é um grande 
trabalho de marketing. E aí que entra o shopper marke-
ting com a marca dizendo: me considera na sua opção. 
Pronto, foi criada a atração". 
Para o diretor da Plano 1, a fidelização tem a ver com a 
experiência completa com a marca. O shopper marke-
ting, nesse caso, seria uma das coisas, Se bem feito, 
pode agregar. Sozinho não vai resolver. 
E que dizer sobre lealdade e shopper marketing em tem-
pos de internet? Para Mauricio, três fenômenos precisam 
ser avaliados neste caso: pesquisas com shoppers onli-
ne; informação de navegação do site (como as pessoas 
navegam por aquele canal); e teste com grupos, colocan-
do produtos à venda e acompanhando o comportamento 
de compra. "O mais importante é fazer testes, tentativa 
e erro. Na minha visão, você só terá lucros. Fazer várias 
ações em grupos, testar e ver o que é mais eficaz. Melhor 
que pesquisar nesse caso é colocar no ar e ver o que fun-
ciona melhor", diz. 

O professor José Augusto coloca a internet como um 
"baita de um momento novo, Como posso atrair e ati-
var a conversão se isso me interessa? Estar na mídia 
social e no clube de compras são modelos de negócio. 
Tudo isso faz parte de uma estratégia. Não é 
por acaso que há modelos que fazem suces-
so e outros não. Na verdade, é preciso defi-
nir quem são os consumidores e quem são os 
shoppers". E assim voltamos ao início do ciclo. 

o conceito "o sabor natural da fruta". A ideia da Plano 1 
foi montar um "cooler árvore", onde imagens das frutas fi-
cavam penduradas, atraindo a atenção de quem passava 
pelo PDV "Além disso, desenvolvemos uns folhetos que 
traziam a imagem da fruta com um selo, aqueles que nor-
malmente vêm colocados em frutas reais. Como residual, 
fizemos um imã de geladeira, com o tamanho real da fruta 
em questão". 
Outra criação interessante foi para a marca Trident, da 
Cadbury, que lançava sua versão Fresh Intense. Eles 
aproveitaram o conceito reforçado na embalagem, que 
trazia a imagem de pequenos cubos de gelo, e colocaram 
uma promotora com uma bandeja (feita com um modelo 
gigante da caixa da goma de mascar) de onde saía uma 
fumaça produzida com gelo seco, dando assim a sensa-
ção de refrescância, "Nosso desafio como agência é fazer 
com que o shopper vá até nossa promotora, por isso a 
preocupação com o diferente", analisa Mauricio. 

Fidelização x lealdade 
Todo esse processo leva a um outro conceito explica-
do por José Augusto Domingues, a troca da fidelização 
por lealdade. Conforme o indivíduo faz seu processo de 
"shopping", vai filtrando as informações. Quando ele che-
ga na ponta do processo de decisão, não importando o 
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