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tem que realizar para fazer as compras compense a ausência de outras vantagens. Essa equação entre ganhos e
perdas tem que fazer sentido para o cliente. A proposta de
valor é oferecida através de produtos, de preços, de serviços, do ambiente da loja, do nível de serviço, da p r o x i m i dade da casa do cliente e muito mais. O marketing define
as fronteiras do que vai ser ou não entregue aos clientes.
Marketing, portanto, não é apenas a propaganda.

Loja tem um conceito mercadológico mais amplo que
um produto. O produto tem os 4 Ps do Marketing (Produto, Preço, Promoção, Praça), enquanto uma loja é um lugar
de comercialização, que possui outros dois Ps: o Ponto de
venda, que se refere à estrutura da loja que acolhe os clientes, e as Pessoas que atendem ao consumidor. Sem falar
dos serviços, que podem ser relacionados aos produtos
vendidos ou a um benefício para a experiência de compra.
E falando em experiência de compra, marketing no varejo,
no fundo, tem a ver com isto: preparar uma experiência
de compra. O marketing cuida do cliente.

O marketing no varejo exige uma visão simples, muito
simples, do cliente. Começa pelo exercício de entender como o cliente está enxergando nossa loja. Nada sofisticado.
O que ele valoriza na minha loja e o que o incomoda? A
propaganda e todo o resto da comunicação vêm para embrulhar a proposta de valor para os clientes. Essa comunicação precisa ser verdadeira, real, palpável, para não ser
apenas "uma propaganda", "só marketing", como dizem os
clientes, de forma pejorativa. A propaganda vem vender
uma ideia que o cliente depois vai conseguir, depois, tangibilizar em sua experiência de compra na loja.
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Como não lembrar da popular artista que aparece na TV
como garota propaganda do supermercado? Comentamos
com amigos e parentes sobre a nova promoção que o varejista X ou Y está divulgando. É fácil gravar a música (jingle)
dos comerciais de TV. Parece que, quanto mais criativa a
propaganda, melhor. Quando alguém nos pergunta como
anda o marketing de alguma empresa, logo pensamos nas
propagandas de TV. Marketing é muito mais do que isso.

O marketing, na verdade, é feito em cada atendimento na
loja, por meio de cada produto que o cliente encontra, a cada
preço justo pago, através de uma loja limpa, bem arrumada
e com boa comunicação. Isso é marketing. E o seu sucesso
se confirma através de uma expressão simples que o cliente
pode dizer ao sair da loja: "Valeu a pena! Vou voltar."
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Marketing de varejo, para lojas é muito simples: é cuidar do cliente, ouvi-lo, ouvi-lo mais uma vez, procurar
saber do que ele precisa, falar com ele em uma linguagem
que ele entenda, e preparar-lhe uma bela proposta. Que
proposta? Uma proposta que para ele tenha valor, ou seja,
em que a equação dos benefícios, dos esforços que o cliente

Fonte: Supervarejo, São Paulo, ano 13, n. 151, p. 58, set. 2013.

