
  

No passado, as demandas de consumo eram motivadas pela 
indústria. Atualmente, o papel se inverteu e o consumidor se 
transformou em shopper. Durante o evento Live Marketing, o 
executivo Mario Ruggiero, acostumado a atender às demandas de 
pesquisas de mercado de clientes como Kraft, Unilever, 
Coca-Cola e Nestlé, por exemplo, destacou que essa mudança 
exige um GPS específico para ativar as pessoas dentro e fora dos 
PDVs. Há 18 anos na Nielsen, ele recomenda que na hora das 
agências e anunciantes formularem propostas de comunicação, 
devem ficar atentos ao seguinte desafio: "criar 'histórias' que 
consigam alcançar esta alavanca, resultando em sucesso através 
de três pilares: attention, catching e retention". 
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acontecendo dentro das lojas ou no 
caminho da mesma. 
 
RELACIONAMENTO 

Devemos buscar entender qual o 
processo de decisão a partir da 
geração de uma demanda (neces-
sidade, propaganda etc). Por parte 
dos fabricantes é importante 
entender se as suas categorias são 
planejadas, lembradas somente 
dentro do ponto de venda ou de puro 
impulso. Isto vai ajudar a entender o 
papel das categorias e quais 
adequações são necessárias dentro 
do ponto de venda. Os varejistas 
precisam entender como o shopper 
conecta suas bandeiras com os tipos 
de missão de compra e com as 
categorias. Vale lembrar a 
importância que o varejo tem na 
vida das pessoas, sendo uma das 
vertentes de relacionamento em suas 
vidas e, portanto, onde a confiança 
se faz necessária. 
 
FIDELIZAÇÃO 

Entendendo quem ele é, o que está 
buscando no tempo atual e no futuro 
próximo (talvez ele ainda não tenha 
consciência disso). Além de oferecer 
as soluções que atendam suas 
necessidades e que facilitem e 
encantem sua vida através de 
experiências de consumo. 
 
COMUNICAÇÃO 

Diferenciar-se por atributos de 
produto está cada vez mais difícil. 
Com o acesso à tecnologia e 
pesquisa, as marcas tendem a se 
aproximar muito, sendo a imagem 
que a marca passa aos consumidores 
e shoppers muitas vezes mais 
importante do que questões 
intrínsecas ao produto. O 
storytelling, quando bem feito, gera 
um vínculo emocional que é 

PERFIL 

Cada categoria tem seu tipo de 
shopper predominante, mas é se-
guro dizer que, em todos os mer-
cados, os shoppers estão buscando 
valor (valor não é exatamente 
preço, mas sim a diferenciação que 
aquele produto traz perante as 
expectativas, produtos similares ou 
o que é padrão no mercado), 
conveniência (em todo processo de 
compra), possibilidade de escolha e 
experiência de compra. 
 
REVOLUÇÃO 

De fato estamos vivenciando 
transformações no varejo que re-
sultam das mudanças do contexto
econômico e social, e o Brasil 
mudou muito rápido em um curto 
período, tornando-se necessária 
uma adequação do ambiente 
varejista no que se refere ao 
atendimento das necessidades do 
consumidor/shopper. Se antes a 
demanda era estimulada pelos 
fabricantes através dos pontos de 
venda, hoje quem estimula as de-
mandas e modos de comprar é o 
shopper. Dessa forma é necessária 
uma revisão de como estamos 
ativando esse público, antes de 
escolher o ponto de venda 
(pre--store) e quando está dentro 
da loja (in-store). 
 
DIFERENÇAS 

A grande diferença está no tipo de 
decisão que estes dois públicos to-
mam. O consumidor vai escolher 
entre atributos de produto (sabor, 
cor, aroma, textura) e o shopper ao 
participar do ato de compra, decide 
aonde vai comprar este produto, 
quanto pretende gastar, o que vai 
fazer se o produto não estiver 
disponível na loja onde foi, e se vai 
trocar de escolha mediante as
ativações que podem estar 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 

boas e ruins. Apesar de diversos 
sites de busca e fóruns de discussão, 
o endosso de amigos é uma 
informação valiosa para 
consumidores e shoppers. Embora 
não seja uma tarefa fácil, as marcas 
também têm usado as redes sociais 
para se conectar com
consumidores/shoppers, mostrar 
seus atributos, se manter ativa na 
mente das pessoas. 
 
OMNI-CHANNEL 

Uma das necessidades dos shoppers 
está associada à conveniência. No 
limite significa estar acessível onde 
o shopper está, 

extramente importante na ligação 
com o consumidor. O desafio está 
em criar "histórias" que consigam 
alcançar esta alavanca, resultando 
em sucesso através de três pilares: 
attention, catching e retention 
 
ASSIMILAÇÃO 

De uma forma geral, estamos um 
pouco atrás dos países onde o 
conceito começou primeiro. 
Grandes corporações já possuem 
sua estrutura de shopper marketing 
e entendem que o "momento da 
verdade" é um fator muito 
importante para garantir o futuro 
das marcas. De qualquer forma 
ainda existe bastante confusão no 
conceito, o que por outro lado é 
uma oportunidade para aqueles 
que entenderem primeiro o tema. 
 
DADOS 

Saber quem é o seu shopper ou 
target, o papel da categoria que 
trabalha, quais são os 
influencia-dores antes da loja e 
dentro da loja, o que é valor para 
determinado produto. 
 
SOCIALNOMICS 

Muitas experiências são com-
partilhadas pelas redes sociais, 

através do uso de tecnologia ao 
mesmo tempo em que se oferece a 
experiência de compra e com a 
logística de entrega apropriada. A 
loja se torna um ambiente onde é 
possível comprar os produtos na 
hora ou online, manuseá-los para 
ser decidido posteriormente, 
facilidade de uso através do celular. 
 
SHOWROOMING 

Apesar do crescente da internet, é 
muito importante para o shopper 
ter a experiência física, o manuseio, 
avaliar a aplicabilidade, vivenciar! 
A compra pode ser feita online 
depois da pesquisa offline. Aqui fica 
um desafio para o varejo, pois as 
lojas físicas devem ser mais do que 
vitrines. Essa tendência reforça 
ainda mais a necessidade de en-
tender o shopper para atraí-lo e 
também retê-lo em um ambiente 
onde a concorrência se torna mais 
acirrada. 
 
ESTOQUES 

Indústria e varejo devem ser 
parceiros em busca de uma melhor 
solução. Segundo a definição 
expressa no livro "How 
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Companies Win", "a cadeia de 
demanda é uma rede colabora-tiva 
composta pelos fabricantes, 
varejistas e empresas de mídia e 
que permite a cada participante 
entender melhor - da forma mais 
completa e precisa - a demanda do 
consumidor". Ou seja, para se 
trabalhar a partir da ótica da cadeia 
de demanda é necessário, antes de 
tudo, que ocorra uma mudança 
cultural na forma de 
relacionamento e de interação 
entre indústria e varejo, partindo 
para a atuação em processos 
colaborativos entre as 
organizações. 
 
CENÁRIO 

Sem dúvida é cada vez mais vital 
entender o comportamento do 
shopper das categorias para se 
adequar ao seu desejo atual e 
antecipar suas necessidades futuras. 
Saber o que é mais valorizado em 
termos de canais, ambientação, 
sortimento, relação com a categoria 
e a que tipo de ativação o shopper 
está mais suscetível. Cada 
categoria/cesta tem suas 
particularidades e é por meio dessas 
informações que fabricantes e 
varejistas poderão direcionar 
melhor os seus recursos. 
 
OPORTUNIDADES 

A oportunidade está em rever o 
modelo de negócios e/ou a sua 
oferta de produtos. Entenda o que 
buscar no shopper e se ade-que a 
sua necessidade. A decisão está na 
mão (e na mente) dele. Se você não 
estiver dentro dos seus padrões e 
necessidades, provavelmente será 
substituído. 
 
"PADRÃO FIFA" 

Em teoria, as manifestações 
ocorridas durante a Copa das 

Confederações não deveriam 
interferir no planejamento mer-
cadológico das empresas patro-
cinadoras da Copa do Mundo. Isso 
porque a Copa do Mundo de 
futebol é um produto de uma 
empresa chamada Fifa, que o país 
comprou tal como é, assim como as 
empresas compraram cotas de 
patrocínio para o evento 
teoricamente conhecendo as 
exigências de qualidade do produto 
que estavam adquirindo e as 
necessidades de investimentos para 
se ajustarem a ele. O que deve 
mudar é a maneira das empresas se 
comunicarem com a população e 
com seus consumidores. As 
manifestações expuseram uma 
indignação geral com o país, e que 
tem como grande símbolo os 
elevadíssimos orçamentos 
dedicados a esse grande evento 
esportivo, nem sempre com um 
retorno transparente à população, e 
isso faz com que a Fifa e as marcas 
patrocinadoras também vistam a 
fantasia de vilões. A mensagem da 
população é clara? Por que investir 
bilhões de dólares em estádios de 
futebol - quando parte deles serão 
subaproveitados no pós-Copa — 

e não em construir escolas, creches 
e hospitais? A resposta das marcas 
neste momento deveria ser o 
investimento em projetos sociais 
em razão igual ou superior ao 
investido no esporte, utilizando 
parte de sua ativação de patrocínio 
justamente na realização e 
divulgação de tais projetos. Além 
disso, deve-se deixar mais claro que 
o investimento em esporte é 
também uma obra social, desde a 
inserção social de classes menos 
favorecidas até a geração de 
empregos diretos e indiretos que 
proporciona um evento dessa 
magnitude. 
 
NIELSEN 

A Nielsen pode ajudar fabricantes e 
varejistas a como atender os 
shop-pers e suas necessidades 
atuais e latentes. Com portfólio 
amplo, a Nielsen tem soluções 
adequadas para a decodificação de 
cada parte do caminho de compra 
perseguido pelos shoppers: do 
contexto de mercado ao 
comportamento do shopper, do 
sortimento às ativações apropriadas 
a cada categoria, finalizando no 
acompanhamento da execução dos 
planos e correção de rotas. < 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 484, p. 20-24, set./ out. 2013. 




