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Comunicação direta e clara com o público é a principal receita do sucesso. 
 
Criar uma marca de sucesso no varejo depende da estratégia de marketing adotada. Comunicação 
direta e clara com o público, profissionalização do negócio e busca constante de aperfeiçoamento 
são fundamentais para a fixação da marca e, em conseqüência, seu crescimento. Cada vez mais, 
o mercado exige reinvenção, não só de novas empresas, como das antigas também. Parar no 
tempo pode transformar uma história de sucesso em fracasso em pouco tempo. 
 
Com 351 lojas em todo Brasil e uma venda bruta que atingiu a casa dos R$ 3 bilhões no ano 
passado, a rede Ponto Frio Bonzão poderia se acomodar. No entanto, segundo Márcia Aguiar, 
diretora de marketing da empresa, no varejo, a relação com o cliente exige atenção especial. "As 
pessoas não estão só atrás de preço baixo. Por issso, o cliente deve gostar de ir na loja, sentir-se 
prestigiado pelo gerente e pelo vendedores", afirmou a executiva, em evento realizado nesta 
segunda-feira pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA). 
 
Atrair o consumidor através de propaganda sempre fez parte da estratégia de marketing da rede 
Ponto Frio. Mas, a forte presença da concorrência na mídia obrigou a rede a mudar de estratégia - 
a Casas Bahia se mantém como o maior anunciante do mercado, em recursos investidos. 
"Percebemos que as nossas propagandas e as das nossas concorrentes eram iguais. Se tirassem a 
marca da tela, o cliente poderia confundir as lojas", frisou Márcia. 
 
Instigar público-alvo foi a forma de se diferenciar  
 
Assim, instigar o público-alvo foi a melhor forma de se diferenciar e chamar mais pessoas para as 
lojas. "O consumidor precisava parar para pensar. Assim, nós espalhávamos o vírus da dúvida em 
relação a outras lojas e depois respondíamos que o Ponto Frio é a melhor alternativa para suas 
compras", mostrou. Além disso, a rede oferece serviços como televendas, listas de casamento, 
empréstimo pessoal, extensão de garantia de produtos e crédito em até 24 prestações. 
 
A aposta na inovação foi a principal característica da estratégia de marketing da rede de culinária 
italiana Spoleto, outro caso de sucesso no varejo. No mercado desde fevereiro de 1999, quando 
lançou a primeira loja no Shopping Tijuca, a rede cresceu hoje, o Spoleto já passou das 100 
unidades em todo País, adotando o modelo de franquia, e abriu sua primeira loja no México.  
 
A customização, ou seja, a criação do prato pelo cliente foi o principal atrativo da rede para 
conquistar público. "Trouxemos a cozinha para dentro da loja. Além disso, oferecemos uma 
comida de qualidade, com combinações escolhidas pelo próprio consumidor, que pode ser 
consumida rapidamente mas não é fast-food", explicou Henrique Pamplona, gerente de marketing 
do Spoleto. 
 
A principal propaganda do Spoleto, segundo Pamplona, são as lojas de rua e o boca a boca dos 
consumidores. "Não investimos em propaganda de TV. Nossa comunicação é feita, principalmente, 
nos pontos de venda e no nosso relacionamento com o cliente", declarou durante palestra na 
segunda-feira. Para o sucesso do negócio também foram necessários treinamento de pessoal e 
busca constante pela inovação. 
 
Estamos sempre pensando em novos pratos que possam aliar preços acessíveis com alimentação 
rica em nutrientes. Além disso, nossos funcionários são treinados e o nosso franqueado está 
sempre ligado em tudo o que acontece e sabe que, para que o sucesso continue, é importante 
pensar que o jogo nunca está ganho concluiu Pamplona. 
 
 



Renovação pode ser mais difícil para rede de varejo  
 
Já o caminho da renovação pode ser bem mais difícil. Criada em 1905, a Droga Raia passou por 
diversas fases, inclusive algumas mais difíceis, até chegar ao bom momento em que está hoje, 
como quarta maior rede de drogarias no País, com previsão de faturamento para 2005 de R$ 650 
milhões. Para Eugênio de Zagottis, vice-presidente comercial da empresa, a profissionalização da 
gestão familiar foi a grande responsável pela atual boa fase do negócio.  
 
Éramos uma empresa basicamente familiar, mas depois de alguns problemas buscamos a 
profissionalização. Nosso executivos são especializados no nosso mercado e têm uma visão 
altamente focada no negócio e na sua realização disse, também durante evento da ABA.  
 
Zagottis também garante que a mudança de gestão não atingiu somente os cargos mais altos, 
mas também vendedores e caixas das lojas. "Nossos funcionários são prontos e qualificados para 
atender ao cliente da melhor forma possível. Além disso, eles também estão motivados graças ao 
nosso plano de carreira", esclareceu. Para chamar mais público, além de vendedores 
competentes, a Droga Raia investiu em artifícios como cartão de crédito com sua marca, 
televendas, vendas pela Internet e até a criação de uma nova logo, que facilitasse a identificação 
da marca. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 set. 2005, Jornal do Lojista, p. B-10. 


