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Nada substitui a mídia tradicional. Para aumentar as vendas e a aceitação da marca, anúncios em 
jornais, revistas, rádio e TVs continuam sendo importantes ferramentas de marketing, não 
devendo ser substituídos pela publicidade nos pontos-de-venda. Sob o risco de a empresa ver 
despencar seu market share.  
 
A conclusão está em pesquisa feita pela agência de publicidade Talent, para investigar o que 
ocorreu, ao longo dos anos 90, com marcas comumente encontradas nas prateleiras de lojas e 
supermercados. Em 26 categorias pesquisadas, apenas um terço das marcas manteve ou 
aumentou a proporção dos investimentos em veiculação de publicidade em comparação ao início 
da década. Muitas chegaram a reduzir os investimentos.  
 
De acordo com o publicitário José Francisco Eustachio, vice-presidente de operações da Talent, 
parte substancial dos investimentos antes destinados às campanhas na mídia estão migrando 
para o ponto-de-venda. "Essa nova configuração é perigosa porque, no longo prazo, as marcas 
tradicionais se enfraqueceriam e cederiam lugar às marcas próprias dos grandes varejistas", 
opina.  
 
Aumento de 10% nas vendas depois de inserção em TV  
 
Exemplo de empresa que cresceu sem investir na mídia tradicional, a Sucos del Valle conquistou, 
em cinco anos, a liderança do mercado brasileiro de sucos prontos, com um terço de participação, 
segundo a AC Nielsen. O crescimento da empresa foi todo baseado na propaganda boca-a-boca. 
No entanto, na primeira vez em que investiu em comerciais em TV, a empresa experimentou 
aumento de 10% nas vendas.  
 
- O crescimento da empresa se deu por causa do boca-a-boca. Por isso, o primeiro filme retratou 
justamente a divulgação informal, reproduzimos o que aconteceu na realidade, com as pessoas 
comentando umas com as outras sobre a qualidade dos sucos - comenta Fernando Botelho, 
diretor de atendimento da Calia Assumpção, agência de publicidade da Sucos del Valle. A partir de 
agora, porém, a empresa deve manter os investimentos na mídia tradicional para sustentar sua 
liderança.  
 
Presidente da MPP Consultoria e professor de marketing da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), José Cláudio Correra é um entusiasta da propaganda no ponto-de-venda. De 
acordo com ele, cerca de 80% das decisões de compra são tomadas nas lojas e nos 
supermercados. "A mídia tradicional atrai a atenção para o produto, mas não provoca a venda", 
explica. "O ideal é combinar ações no ponto-de-venda à mídia tradicional", completa.  
 
Mesma opinião tem o consultor e diretor de marketing da Nasajon Sistemas, Cláudio Nasajon. 
"Carros, por exemplo, são bens de consumo duráveis, exigem que o consumidor pesquise antes 
de comprar, o que tornam os anúncios em mídia tradicional imprescindíveis", observa, 
acrescentando que não acredita que a propaganda no ponto-de-venda provoque a substituição 
das marcas tradicionais pelas próprias dos varejistas. "Se o conteúdo não agradar, o consumidor 
não compra", justifica Nasajon.  
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