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VAREJO

Reposicionamento
no mercado – e agora?
Competição e ampliação no leque de produtos e serviços são razões que estimulam
novo posicionamento em empresas. Especialistas recomendam muito planejamento
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Publicidade
Para chegar ao formato ideal
da nova comunicação, a diretoria de marketing fez, em parceria com a consultoria Future

Au

tiliz

Brand e com a agência de propaganda Young & Rubican, pesquisas com stakeholders, estudos de co-criação, entrevistas
com consumidores, além de
análises de mercado, da concorrência e abrangência da marca.
“O principal desafio é cuidar para que o novo posicionamento
seja estendido e implementado
por todas as áreas do negócio”,
afirma Flavia.
Com o slogan Pontofrio Viva a Inovação, a campanha
publicitária explora o conceito
de tecnologia aplicada à vida
das pessoas. “Mais do que um
ponto de venda high tech, o
Pontofrio quer ajudar o cliente
a encontrar a tecnologia mais
adequada às suas necessidades”, comenta o vice-presidente comercial da companhia, Roberto Fulcherberguer.
Para o coordenador da ESPM-RJ, o reposicionamento
em execução por parte do Pontofrio deixa claro que a marca
quer evitar um embate com a
Casas Bahia. “O principal desafio será ganhar mercado sem,
ao mesmo tempo, tirar da outra marca do grupo. Pelo que
estou vendo, ela pretende atingir um público de maior poder
aquisitivo”, avalia Boschi, acrescentando que a estratégia parece acertada. “A ascensão das
classes C e D impulsionou o varejo de linha branca, mas esta
parcela da população já trocou
seu fogão e geladeira, o que, de
certa forma, esgotou este mercado. É preciso buscar outros
nichos, ainda mais quando o
grupo já tem uma marca que
atua com destaque”, diz.
Segundo Boschi, o Pontofrio venceu com louvor o desafio de vender com preço baixo,
assim como outras grandes
varejistas. “O dilema agora será convencer os consumidores
a pagar um pouco mais caro
por produtos tecnológicos,
que têm menor tempo de vida
útil, caso de celulares, tablets e
televisores de tela fina”, diz.
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nais importantes”, avalia.
Quem vem seguindo à risca
esta receita é a tradicional rede
varejista Pontofrio, que, dois
anos após a fusão com a Casas
Bahia, acaba de lançar uma nova expressão de marca, que inclui filmes para TV, anúncios impressos, peças para cinema, rádio e visual de lojas. Entre as
ações previstas estão mudanças
no conceito e decoração das lojas, além da reformulação do
mix de produtos. Segundo a empresa, o objetivo é estabelecer
uma ligação direta com o público-alvo, formado pelas classes A
e B, além da classe C+.
“O que nos estimulou no
novo posicionamento foi a
transformação que se fazia necessária para acompanhar este
momento do Pontofrio, com
novo layout de lojas e mix de
produtos tecnológicos para
atender ao consumidor”, diz
Flavia Altheman, diretora de
marketing da Viavarejo, acrescentando que o Pontofrio, em
parceria com a empresa Zanna
Sound, também está desenvolvendo ações de branding sensorial nos pontos de venda.
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No varejo, em especial, sete
pontos são considerados estratégicos – produto, praça (ponto
de venda), preço, promoção (comunidação), pessoas, processo
e palpabilidade (ações nas lojas). “São os chamados sete Ps.
No varejo, por exemplo, as pessoas têm papel fundamental.
Hoje, a mão de obra não é mais
um mero executor de pedidos.
Ela se tornou um consultor de
vendas”, explica Boschi, destacando também o item palpabilidade. “Com a competição acirrada, é preciso construir uma
experiência para o cliente não
esquecer. São ações promocio-

Flavia aposta no novo mix de produtos para atrair mais clientes
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cirramento da competição, mudanças no setor
de atuação e no gosto
do consumidor, ampliação no leque de produtos e serviços. Não são poucas as razões
que estimulam empresas a buscar novo posicionamento no
mercado. Não que seja simples
se reposicionar, mas casos de
sucesso, como a multinacional
de tecnologia Apple ou a montadora Fiat, mostram que os resultados podem sair além da
encomenda se tudo for bem
planejado e executado. No varejo, onde o contato direto com o
cliente impõe desafios específicos, como a estruturação do
ponto de venda, especialistas
em marketing recomendam
atenção especial a sete pontos
estratégicos – produto, praça,
preço, promoção, pessoas, processo e palpabilidade.
De acordo com o coordenador dos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPMRJ), Marcelo Boschi, o reposicionamento de uma marca demanda, além de muito trabalho e
planejamento, tempo para que
a mudança entre definitivamente na cabeça dos consumidores.
“É uma ação que envolve muitas
variáveis. Neste sentido, a campanha publicitária e os estudos
sobre o mix de produtos que
passará a ser comercializado
tem o mesmo peso de importância”, destaca.
Para o coordenador da ESPM-RJ, a fabricante de calçados
Havaianas, do grupo Alpargatas,
é um caso de sucesso emblemático. “A empresa mudou de patamar e conduziu o processo atenta a variáveis importantes, como
produto, preço, distribuição e
comunicação”, diz Boschi, acrescentando que a companhia passou a atingir outro público-alvo,
além de elevar o tíquete médio
dos calçados. “É importante ressaltar que se passaram 10 anos
até a Havaianas completarem
este ciclo”, completa.

rejo no final dos anos 90. “Começamos com um quiosque no
Barra Shopping, que nos servia
como show room. Com as vendas em alta, decidimos abrir
uma loja em Copacabana”, relembra o fundador e diretor geral da Ambient Air, Samuel Kohn. “A unidade foi ampliada
quando fechamos parceria com
a com a Bosch para comercialização de geladeiras side-byside, produtos caros e modernos
para a época”, completa.
Segundo Kohn, a loja deu tão
certo que outras parcerias naturalmente foram aparecendo.
“Depois vieram Electrolux, Brastemp e LG. Vendíamos ar-condicionados, eletroeletrônicos e
eletrodomésticos para a classe A
e, àquela altura, competíamos
com grandes varejistas, como
Casas Bahia, TeleRio e Pontofrio”, conta, destacando que a
Ambient Air abriu lojas no Rio
Sul, Barra Shopping, Norte Shopping e Rio Design Barra.
Com a intensa e crescente
competitividade no varejo carioca, a Ambient Air passou a
conviver com margens mais
apertadas nos anos 2000. “Não
tínhamos mais escala para competir com as grandes varejistas,
o que nos estimulou a reduzir a
atuação no varejo e buscar novo
posicionamento no mercado”,
conta Kohn, acrescentando que
a empresa voltou a focar a venda
de ar-condicionados, deixando
de lado a venda de eletromésticos e eletroeletrônicos.

Anúncio

Virada
No caso da Ambient Air, o instinto de sobrevivência forçou o
reposicionamento da empresa
no mercado. Pioneira na venda
de ar-condicionados mini-splits
no mercado carioca, a companhia decidiu se aventurar no va-

Oportunidade
Outro fato foi decisivo para
a mudança. No primeiro semestre de 2008, a empresa venceu a licitação para executar o
projeto de climatização da nova sede administrativa da Petrobras em Vitoria (ES). Embora tivesse participado de outras obras, como o hotel Sheraton Macaé, em Macaé (RJ) e o
Maracanãzinho, o empreendimento na capital capixaba foi
o primeiro grande contrato
vencido pela companhia. “A redução de nossa operação varejista foi uma das decisões mais
difíceis na trajetória da empresa”, lembra o empresário.
Para comunicar a mudança
ao mercado, a empresa contratou uma assessoria de imprensa e apenas manteve os anúncios em jornais e revistas que
sempre veiculou. “Queríamos
mostrar ao mercado que não
estávamos mortos. Além disso,
com o reposicionamento, nosso público-alvo havia mudado.
Não havia necessidade de grandes investimentos em publicidade”, diz o empresário.
A opção em voltar a focar
no segmento de ar-condicionados, no entanto, mostrouse totalmente acertada. A obra
em Vitória, orçada em R$ 55
milhões, deu know-how para
que a Ambient Air participasse de outras concorrências no
País. Hoje, por exemplo, a empresa executa o projeto de climatização do Maracanã.
“Mantemos ainda um showroom no Barra Shopping,
além de vendas por telemarketing”, explica.
Segundo Kohn, o braço de
engenharia representa atualmente 60% do faturamento.
“Além disso, mantemos uma
média de 250 pequenos e médios projetos por mês, bem como 1 mil contratos de manutenção preventiva. O varejo não
chega a 10% da receita”, diz.
Para Boschi, o processo de
reposicionamento da Ambient
Air é exemplo de empreendedorismo – e não de senso de sobrevivência. “Isso tudo sem
gastar um centavo com marketing e publicidade. Para bater
palmas”, afirma.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 out. 2012, Seudinheiro, p. B-12.
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"Explica-se bastante
quem cora e cala."
Metastásio

Com a palavra, Sua
Excelência o leitor
O mundo moderno tem novidades pra lá de legais.
Entre elas, sobressai a interatividade. A tecnologia
dá voz a quem era submetido à mudez. Leitores,
num toque de teclas, se tornam autores. Comentam, criticam, aplaudem e, sobretudo, enriquecem
a informação. A coluna recebe montões de e-mails.
São todos bem-vindos. Hoje, o espaço é deles. Viva!
RAUL DE ARAÚJO CARNEIRO
Li no jornal de domingo: "Horário de verão inicia
em 11 estados e no DF e vai até 17 de fevereiro." Inicia o quê? A frase certa me parece esta: "Horário de
verão inicia-se em 11 estados e no DF e vai até 17 de
fevereiro". Não só. Passei 15 dias na Europa com
uma senhora que soltou várias pérolas nesse sentido. A pior: "Fulano? Eu dô muito bem com ele".
Raul, de uns tempos pra cá, brasileiros decidiram economizar
pronomes. Os verbos pronominais, coitados, ficaram no
desamparo. Eles são transitivos diretos. Precisam do objeto.
Mas, quando sujeito e complemento são a mesma criatura, a
mão de vaca fala alto. Vale o exemplo do verbo demitir.
Imagine o locutor dizer: "Dilma demitiu". A informação está
incompleta. Demitiu quem? Demitiu o ministro. Ministro é o
objeto direto.
Continuemos com o mesmo verbo. O ministro demitiu.
Demitiu quem? A si mesmo. O ministro se demitiu. Eu me
demiti. Nós nos demitimos. Eles se demitiram. A sua
companheira de viagem deve jogar no time dos Tios Patinhas.
Ela se dá muito bem com o fulano. Mas brigou com a língua.
BENEDITO DE RIENZO
A expressão com certeza assola o país de norte a
sul. É com certeza pra cá, com certeza pra lá. Outro dia, fui a um posto e perguntei: "Moço, por favor, pode calibrar os pneus do meu carro?" E lá
veio a resposta: "Com certeza". Qual o uso correto
da expressão?
O problema, Benedito, não é a duplinha. É o modismo. A
pessoa quer ser solícita, gentil. Mas se esquece do charme da
diversidade. Então, cai no lugar-comum. Repete o que todo
mundo repete. Dá no que deu.
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA
A imprensa tem o dever de usar a gramática corretamente. Ouvir na medida que em telejornal da
manhã me azeda o humor do dia inteiro. Tenho ou
não tenho razão?
É. Ninguém merece acordar com pancadas na língua. O
repórter, no caso, misturou duas expressões. Uma: à medida
que (à proporção que). A outra: na medida em que (tendo em
vista): Melhoro a pronúncia à medida que pratico inglês. A
dengue se alastra na medida em que faltaram medidas
preventivas.
Viu? Na medida que não existe. Trata-se de cruzamento
sintático. É como se casássemos elefante com girafa. O
filhote? É o na medida que. Xô!
HELLENA LEITE
Já vi uma famosa frase de Gandhi escrita de
duas formas. Uma é esta: "Temos de nos tornar na
mudança que queremos ver". A outra: "Temos de
nos tornar a mudança que queremos ver". Qual a
correta?
Ops! Trata-se da regência verbal. O assunto é tão espinhoso
que existem dicionários específicos para nos dar uma
ajudinha. O do Francisco Fernandes diz que a forma nota 10
para a acepção de mudar-se converter-se, fazer-se é esta:
Temos de nos tornar a mudança que queremos ver.
CEICA ATHENAS
Sempre que eu e meu marido damos bênção à
nossa filha, dizemos que a amamos e ela responde:
"Amém, eu os amo também". Tá certo "eu os amo"?
Nota 10 pra sua mocinha. No caso, amar é transitivo direto. O
pronome átono que exerce essa função é o: Eu amo vocês. (Eu
os amo.) O pai ama os filhos. (O pai os ama.) Eu amo João. (Eu
o amo.) João ama Maria. (João a ama.).
MAURÍCIO BORGES
Bom dia, Paulo. Bom-dia, Paulo. Como devo
escrever?
O cumprimento, Maurício, escreve-se com hífen. Compare:
Bom-diaPaulo. Tenha um bom dia. Boa-tarde, Rafael. Tenha
uma boa tarde. Boa-noite. Que todos tenham uma boa noite e
sonhem com os anjos. Amém.

