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em seguida uma visita até a escola pode ser cogitada. As comparações de preços também ocorrem em algum momento dessa
jornada, e assim por diante. O mesmo processo ocorre quando
vamos comprar uma geladeira; existe o PRE-SHOP, o que ocorre
antes da compra, o SHOPPING - processo de compra - e o USO do
produto. Esse último já está no escopo do marketing de produto.
Compreender a jornada de compras é parte fundamental do
processo de shopper marketing para gerar estímulos que resultem em mais vendas da marca ou do varejista. Shopper marketing, nesse sentido, traz eficiência para o uso dos recursos de
marketing ao integrá-los de forma objetiva para influenciar o shopper em todos os pontos de contato com a marca. Isso demanda
pesquisa e parceria com os canais/varejistas.
Como a parte mais visível do processo ocorre dentro da loja do
varejista, seja online ou física, as marcas de produtos que investem em shopper marketing devem investir também na relação
construtiva com o varejo para satisfazer o shopper e influenciá-lo positivamente, criando uma experiência de compras interessante e diferenciada para o shopper.
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Utilizado por fabricantes em todo o mundo
para atingir adequadamente seu público-alvo
no ponto de venda, identificando e compreendendo o que as pessoas pensam e como
agem no ato da compra. Para conhecermos o
que cerca o Shopper Marketing, conversamos
com Rafael DAndrea, coautor de dois livros sobre essa temática. Ele explica o conceito e sua
relação com o varejo online. Confira!
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WIDEO shopper marketing, no livro Shopper marketing - a nova
estratégia integrada de marketing para a conquista do cliente no
ponto de venda, lançado em 2011, foi apresentado como a próxima
onda na evolução dos conceitos de métodos de marketing de varejo.
Poderia definir para os nossos leitores, de maneira didática, o que
esse termo significa?
R A F A E L Shopper marketing é o marketing para o consumidor
no momento da compra. Mais precisamente, é o marketing que
busca influenciar o shopper - freguês na tradução literal - a partir do momento em que ele se dispõe a comprar algo. O shopper
e o consumidor são multas vezes a mesma pessoa, mas há casos
em que não, como o de uma mãe que compra fraldas para o filho.
Consumidor é o filho, shopper é a mãe. É importante também
reconhecer a diferença de meio, mensagem e abordagem para
as diferentes situações envolvidas no que chamamos de jornada
de compras, ou seja, o caminho percorrido - mental e fisicamente
- pelo shopper do momento em que ele decide comprar até a
seleção do produto no ponto de venda ou e-commerce. Em cada
etapa há uma decisão diferente envolvendo a priorízação de
valores e o uso de percepções distintas.
Por exemplo, ao escolher um curso de MBA, o primeiro passo
é procurar se informar sobre a avaliação dos cursos. Isso normalmente se dá via internet, por meio de revistas ou sites/blogs
especializados, depois vem a indicação de amigos e ex-alunos,

Shopper e trade marketing são conceitos que muitas vezes se
confundem. Poderia apontar as diferenças entre eles?
R A F A E L A satisfação do shopper e a criação de uma experiência
de compra diferenciada para marcas e varejistas estão no centro
da estratégia de shopper e trade marketing. Entretanto, shopper
marketing é o marketing para o consumidor antes e durante
o processo de compra. E, nesse sentido, ele é uma variação do
marketing ao consumidor. Já o trade marketing é um processo
que atinge o shopper por meio da parceria entre produtores e
varejistas, além de englobar também o marketing ao trade - canal
-, que trata o próprio canal como um cliente intermediário do produto e o shopper como o cliente final.
O conjunto de técnicas de trade marketing é composto em
parte de táticas de shopper marketing e parte de marketing B2B
como atividade fim. Já o shopper marketing tem como atividade
fim o marketing ao consumidor e usa a relação entre produtor e
varejista como meio para atingir a satisfação do shopper e influenciá-lo ao seu favor.
WIDE

Poderia nos apresentar um exemplo bem-sucedido de algum
site que se utilizou do shopper marketing?
R A F A E L Gosto muito da lista
Na ausência de evidências físicas, de pessoas e de processos
claramente expostos - característicos dos varejos tradicionais e
essenciais na gestão de serviços -, os varejistas encontram diversas formas de superar essas barreiras e estimular a decisão de
compra do shopper. Assim, mostro na tabela alguns exemplos de
como varejistas virtuais podem utilizar e aplicar os conceitos e a
jornada de compras do shopper para desenvolver e implementar ações de shopper marketing, com o intuito de influenciar o
comportamento do shopper em cada etapa.
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W I D E De que maneira esse conceito pode se inserir na web, sobretudo quando falamos de comércio eletrônico?
R A F A E L O conceito é completamente cabível para o e-commerce. De fato, o shopper marketing na prática funciona melhor
no e-commerce, porque a plataforma eletrônica permite uma
segmentação mais eficaz dos shoppers e a customização de
ofertas mais relevantes para o público-alvo. A Amazon, com suas
indicações de livros, é o melhor exemplo disso. A taxa de acerto
das preferências do shopper é muito alta. Na prática, no mundo
virtual, é possível chegar a ter uma loja" com ofertas diferentes
para cada usuário. Isso Já é mais difícil no mundo físico, onde a loja
deve agradar ao público predominante, mas vai certamente, invariavelmente, deixar alguns desapontamentos entre os shoppers.
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Como você enxerga o desenvolvimento do shopper marketing
no Brasil? Já existe demanda de profissionais capacitados no pais?
R A F A E L Acho que o brasileiro aprende rápido e já está se movimentando para entender como aplicar a estratégia de shopper
marketing. Temos que tomar apenas o cuidado para não "esgarçar" o termo colocando qualquer coisa sob esse guarda-chuva. Há
demanda por profissionais capacitados em pesquisa e conhecimento de shoppers, que é, de fato, o passo inicial do processo.
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Seu livro aponta que, para influenciar o shopper, é preciso
antes conhecê-lo. E as pesquisas sobre o comportamento dos shoppers são conhecidas também como "ciência das compras", tal é a
similaridade com processos de investigação cientifica. Você poderia
comentar sobre os métodos utilizados para esse tipo de pesquisa,
falando especificamente do universo digital, o e-commerce?
R A F A E L De fato, não é necessário usar novas tecnologias de
pesquisa para conhecer o shopper; as antigas são perfeitamente
adequadas. Entretanto, existe um problema. Quando perguntamos ao shopper o que ele quer, quanto está disposto a pagar, se
gostou desse produto ou daquele e por que caminhou pela loja
de uma determinada forma, a resposta é muito imprecisa. Isso
ocorre porque no processo de compra estamos muitas vezes
no "piloto automático' e não estamos cientes do que estamos
pensando; também esse interrogatório está sujeito a respostas
não verdadeiras.
WIDE
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W I D E Como é feita a mensuração das ações que utilizam esse conceito na internet?
R A F A E L Basicamente, as métricas são as mesmas do mundo
físico: indicadores de fluxo, visibilidade, conversão e vendas. A
forma de calculo pode variar muito, até porque o mundo mobile
está se fundindo com a internet tradicional e social e ainda estamos por ver um conjunto de indicadores amplamente aceito por
agências, search engines, fabricantes e varejistas. O Google tem
feito um trabalho muito intenso de aproximação ao mundo do
shopper marketing, por meio de suas ferramentas de apoio a análise, e às agências de marketing.
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Em quanto uma estratégia baseada nesse conceito pode colaborar para aumentar as vendas pela internet?
R A F A E L Durante o "pre-shop" a internet é fundamental, pois, em
muitas categorias de produtos, o shopper pesquisa na internet
e acaba comprando nas lojas físicas. O aproveitamento desse
momento da jornada de compras, por meio da compreensão
dos motivos que levam o shopper a não comprar diretamente na
web, por exemplo, pode ser uma importante alavanca de vendas
no e-commerce.
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Em reportagem publicada na Wide 85, Rodrigo Maruxo, especialista em marketing e e-business, afirma que "social commerce é
um novo processo de venda baseado em produtos, experiências
e exigências de consumidores em redes sociais, e não tão mais
focado em marcas e conceitos dentro da própria loja virtual". Qual
seria o papel das mídias sociais no contexto do shopper marketing
aplicado na web?
R A F A E L Qual é o papel dos cafés que existem dentro das livrarias? Criar experiências agradáveis e mais naturais para o shopper.
Nesse sentido, a integração de mídias sociais - gosto muito do
yoox.com e do backcountry.com como exemplo de integração é fundamental. O próprio Groupon já lançou nos Estados Unidos,
em maio, a versão location based de seu produto. Acho que a integração de espaços de convívio, compras e conhecimento é natural para o ser humano, e isso oconerá também na web.
WIDE

As pesquisas mais precisas na ciência das compras são as
que envolvem a observação do shopper sem perguntas. O uso
de tecnologias de reconhecimento de imagens de vídeo, rastreamento do globo ocular e medição de ondas cerebrais estão
muito na moda no ambiente físico. Na internet, as preferências
podem ser medidas diretamente por meio de palavras-chave,
os padrões de navegação podem ser armazenados e estudados
individualmente com algoritmos especializados, até mesmo o
valor das compras, frequência de compra e compras correlacionadas podem ser rastreados e analisados para criar ações que
antecipam os passos do shopper e entregam ofertas relevantes
para as suas necessidades. A internet é o paraíso do shopper
marketing. Lá, a pesquisa é facilitada pelo meio, a informação.
Entretanto, a criação desses algoritmos demanda investimento
contínuo e muita análise, algo que pode ser muito compensador no momento em que o tamanho do e-commerce, principalmente, se estabilizar e a competição atingir níveis semelhantes
aos do varejo físico. Conhecer o shopper agora é um seguro para
o futuro dos negócios via web.

Qual a mensagem principal que o seu livro se propõe a trazer?
O mais importante é que o leitor do livro conseguirá
compreender que consumidor e shopper têm expectativas diferentes com relação às marcas e, por isso, ao conhecê-los por meio
de pesquisa e observação, é possível ter insights que podem
gerar vendas imediatas. O leitor também será capaz de compreender como isso pode ser feito em sua empresa por meio de
métodos e exemplos práticos. Além disso, um website de apoio
(www.tTademktneO traz material adicional que pode ser consultado pelos leitores.
WIDE

RAFAEL

Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 87, p. 98-101, nov./ dez. 2011.

