
Compras

Estímulo
ao consumo

Campanhas em datas comemorativas e apelos à emoção são

algumas das ferramentas que o varejo tem usado para ocupar o pódio

Seis lojas de
departamento

dividiram a
liderança
em 1998:

Americanas,
C&A, Mesbla,
Casas Bahia,

Pernambucanas
e Magazine Luiza

A fórmula tem sido a
mesma nos últimos 15
anos: bombardear as

ofertas por meio do carisma de
um bom garoto ou garota-propa-
ganda. O setor varejista aproveita
todas as oportunidades: come-
mora datas importantes, como
Dia das Mães e Dia dos Namora-
dos, valoriza datas regionais ou
cria, ainda, campanhas nos inter-

valos entre o primeiro e o
segundo tipo de efeméride.

No caso de itens de consu-
mo, como cigarro, relógio ou
tinta, o importante é provo-
car identificação de valores
entre marca e público.

Em supermercado, fala-se
atualmente em "experiência
de compra". Quando o objeti-
vo é comprar tintas, o consu-
midor é convidado a detalhar

que sensações deseja obter com a
cor do ambiente que pretende
modificar. E, na categoria ténis,
por exemplo, em que os jovens
são os principais consumidores
do produto, a comunicação se
volta predominantemente para
essa faixa etária. "A gente quer
estar em sintonia com valor de
juventude", diz Paulo Santana, IGisele Bündchen em campanha da C&A
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diretor de marketing da empresa
Calçados Azaléia, fabricante dos
ténis Olympikus (leia mais em
quadro na página seguinte).

Lojas de departamento
Quando a categoria estreia no

Top of Mind, em 1998, seis mar-
cas sobem juntas ao pódio das
lembranças, considerando-se a

O dançarino Sebastian em peça da C&A

margem de erro: Lojas America-
nas (7%), C&A e Mesbla (4%
cada uma), Casas Bahia, Pernam-
bucanas e Magazine Luiza (3%
cada uma). Os resultados captu-
ram aquele momento do merca-
do varejista em que marcas
regionais tinham forte presença e
poucos nomes eram conhecidos
em todo o país.

No ano seguinte, a crise econó-
mica provocada pela desvalori-
zação cambial e pelo aumento
das tarifas públicas prejudica o
desempenho do setor.

As tradicionais Mappin e Mes-
bla decretam falência após vários
anos de dificuldades financeiras
e administrativas.

Em 2000, o esforço de recupera-
ção económica nacional se reflete
no aumento das vendas e na dimi-
nuição de falências e concordatas.
Lojas Americanas (6%), Casas
Bahia e C&A (3% cada uma) divi-
dem a liderança da categoria.

Já se utilizavam comerciais de
televisão com ofertas apresenta-
das por garotos-propaganda que
mudavam a cada semana.

Os profissionais da agência
Talent, responsáveis pela conta
das Lojas Americanas há 15
anos, apelidaram esse tipo de
anúncio de "formato Galebe"
porque Luiz Galebe, hoje dono
do canal de compras Shop Tour,
era o porta-voz dos preços bai-
xos. "É um formato de sucesso
até hoje", comenta Fabiana Maia,
diretora de conta de mídia das
Lojas Americanas.

Duas crises econômicas, a da
Turquia e a da Argentina, aba-
laram as expectativas de estabili-
dade económica e retomada do
crescimento em 2001.

Para enfrentar mais um perío-
do de dificuldades, algumas
empresas, como a C&A, vão para
a mídia garantir sua fatia de mer-
cado. A top model Gisele Bünd-

chen estrela uma nova série de
comerciais, que vão ajudar a
marca a se firmar como empresa
de moda, e não mais apenas rede
de lojas de roupas. O trabalho
encontra reflexo nos resultados
do Top of Mind daquele ano
-com 5% de lembrança, a marca
assume o primeiro lugar da cate-
goria. E, de lá para cá, "oferecer
moda por um preço justo" é um
dos principais objetivos da loja,
segundo Robson Ferrari, porta-
voz da empresa.

Em 2003, a ofensiva na publici-
dade das Casas Bahia começam a
desenhar outro cenário para a
categoria. Elas se tornam o maior
anunciante de publicidade do país
e temperam seus comerciais com
um novo ingrediente, o apelo
emocional.

"Casas Bahia investe para
entender o que passa na cabeça e
no coração dos consumidores, e
por isso procuramos homena-
gear, contar histórias e proporcio-
nar bem-estar ao nosso freguês",
explica Allan Barros, diretor de
marketing da empresa.

Toda essa exposição na mídia
alavanca a performance da marca
na pesquisa Top of Mind e, em
2004, ela se distancia dos concor-
rentes, dentro da margem de erro
de dois pontos percentuais, sendo
a primeira marca citada para 10%
dos entrevistados.

Supermercado
"Experiência de compra" tem

se tornado uma expressão pre-
sente no discurso dos empresá-
rios dessa categoria. "Cada vez
mais estamos reforçando a ima-
gem do hipermercado como
lugar agradável", diz Rodrigo
Lacerda, diretor de marketing
corporativo do Carrefour.

Preços baixos -pilar das mar-
cas nos anos de inflação- deixa-
ram de ser diferencial para se
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tornarem condição sem a qual os
jogadores nem entram na dispu-
ta. Hoje, é preciso trazer conve-
niência, variedade e atendimento
impecável. Para transmitir todos
esses predicativos, é necessário
lançar mão de uma comunicação
integrada e homogénea, dos
tablóides de ofertas ao atendi-
mento ao cliente. "O que é a

marca? É justamente um conjun-
to de sensações que está no cora-
ção do consumidor", define
Andréa Napolitano, diretora de
marketing do Extra Hipermerca-
dos. "Uma construção sólida (da
marca) tem de passar não apenas
pelo emocional, mas entregar a
promessa (que faz)."

Historicamente, supermercado

é uma categoria com índices de
lembrança baixos, se for levado
em conta que é um serviço essen-
cial -a maior porcentagem, entre
1998 e 2004, ficou em 8% nos dois
primeiros anos da pesquisa, em
que o Carrefour posicionou-se em
primeiro lugar.

Isso acontece porque o mercado
é muito pulverizado e as cadeias
regionais dispersam a atenção dos
consumidores. Um apanhado de
"outras marcas" fica com mais de
50% dos índices de lembrança dos
entrevistados na pesquisa.

Em 2001, o Extra, que tem
como slogan "o hipermercado da
família brasileira", sobe alguns
pontos (passa de 3% para 6%).
No ano seguinte, Carrefour é que
registra oscilação positiva na
memória do brasileiro, aumen-
tando de 5% para 7% das cita-
ções. "Lançamos o primeiro car-
tão do varejo", conta Rodrigo
Lacerda, diretor do Carrefour. A
empresa e o Extra dividem, desde
então, o pódio do segmento na
pesquisa Top of Mind.

Jogo empatado
Olympikus, Nike e Rainha

dividiram lugar na memória
dos consumidores entre 1996
e 2003, com percentuais
entre 11% e 17%.

O cenário se desenhou
desde o terceiro ano em que
ténis fez parte do universo de
produtos analisados e se
manteve até a categoria sair
do Top of Mind, em 2003.
Nessa difícil disputa, as três
marcas sempre adotaram o
esporte como "garoto-pro-
paganda" para conquistar a
simpatia dos jovens.

No caso da Olympikus, de
fabricação nacional, os

investimentos têm sido em
equipes esportivas, como da
Confederação de Vôlei, do
Comité Olímpico Nacional e
da Confederação Brasileira
de Atletismo. "Somos marca
esportiva brasileira", diz Paulo
Santana, diretor de marketing
da Calçados Azaléia.

Já a multinacional Nike traz
o esporte de suas origens
-ela é uma empresa funda-
da por um corredor e um trei-
nador de corridas. Segundo a
gerente de propaganda e
publicidade da Nike do Brasil,
Patricia Chaccur, a marca se
fortaleceu sobre três pilares:

Campanha da Nike

relacionamento muito próxi-
mo com os atletas, comuni-
cação inovadora e desenvol-
vimento constante de tecno-
logia de produto. "Ronaldo
ajuda a gente a desenvolver
novas chuteiras", diz Chac-
cur, comentando que o joga-
dor de futebol não é apenas
garoto-propaganda da mar-
ca, Com o patrocínio da se-
leção brasileira em 1998, a
empresa se firmou por aqui,
"Foi pelo futebol que a Nike
se aproximou do consumidor
brasileiro", afirma.

No mercado há 70 anos, a
Rainha ultrapassa os limites

da quadra quando o objeti-
vo é chamar a atenção dos
consumidores, "Sempre foi
comunicada como marca
brasileira", conta Gumercin-
do Moraes Neto, diretor da
unidade de negócios de
marcas esportivas da São
Paulo Alpargatas.

Um dos principais focos do
trabalho de publicidade e
marketing é transmitir a ima-
gem empreendedora da em-
presa, com peças publicitá-
rias que explicitem o diferen-
cial de tecnologia que, por
sua vez, levará a um melhor
desempenho esportivo. (KY)
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Relógio
Desde 2002, quando essa cate-

goria foi criada, Orient tem sido
apontada como a marca mais
lembrada, com percentuais que
variam de 29%, como aconteceu
nos dois últimos anos, a 31% em
2002. E com larga vantagem
-mais de 15 pontos de diferença
em relação às três marcas que
disputam o segundo lugar, Tech-
nos, Casio e Seiko.

Para o diretor de marketing
da Orient, Eduardo Anzanello, o
sucesso é resultado de um esfor-
ço constante de construção e
manutenção da marca. "O gran-
de divisor de águas aconteceu
em 2000, quando passamos a
desenvolver linhas exclusivas
para o mercado brasileiro", afir-
ma o executivo.

A aposta em oferecer produ-
tos mais ao gosto do Brasil ren-
deu frutos tanto no país, com
aumento de participação no
mercado nacional, como além
das fronteiras brasileiras, com a
exportação.

Hollywood leva 1º lugar
Na série histórica de par-

ticipações da categoria
cigarro na pesquisa Top of
Mind (de 1993 a 2001),
uma única marca esteve
no topo das mais lembra-
das. A grande vencedora
é Hollywood, com percen-
tuais que vão de 38%, em
1993, a 27%, nos últimos
dois anos do período.

Lançada em 1931, é a
rubrica mais antiga da
Souza Cruz, e sua trajetó-
ria se confunde com a
história dos cigarros no
Brasil. "Gastamos nossa
energia buscando entre-
gar para o consumidor
experiências autênticas

que reforcem o espírito
desbravador da marca",
diz Alexandre Campos,
gerente da Hollywood,

Nesse período em que
foi pesquisada pelo Data-
folha, um dos pontos altos
da história da marca foi a
reformulação do produto,
embalagem e comunica-
ção em 1997, As pesqui-
sas, conta Campos, apon-
tavam que a nova identi-
dade visual das embala-
gens "full color" transmi-
tiam uma imagem de
ação, liberdade e moder-
nidade -os valores que a
Souza Cruz estava queren-
do reforçar. (KY)

l Campanha da Oriente

Tinta
O consumidor hoje é convidado

a falar sobre "sensações", quando
entra numa loja de tintas. Prova-
velmente, ele será estimulado a
contar como deseja sentir-se no
ambiente a ser renovado.

A líder da categoria criada há
três anos, Suvinil, reorganizou
toda a sua palheta de cores de
acordo com essa lógica. Em vez de
verde, amarelo ou vermelho, o
cliente vai se decidir entre sensa-
ções de tranquilidade, alegria,
aconchego ou vitalidade. "Nós
não vendemos só tinta, a gente
vende um prazer, uma emoção",
diz Rui Goerck, vice-presidente de
tintas e vernizes da Basf, que
detém a marca Suvinil.

Todo esse investimento tem por
objetivo corresponder ao aumen-
to de consumo do material -hoje,
estima-se que o morador renove a

pintura da casa, ou mesmo de um
único ambiente, a cada três anos.

Essa nova apresentação das
cores faz parte de um trabalho
muito mais amplo de comunica-
ção da marca. Os pontos-de-
venda -como lojas de tintas, que
são quase butiques, com assesso-
ria de arquitetos e decoradores-
tiveram o dobro de investimentos
em 2002, com um aporte, em pro-
paganda e promoção, na casa dos
R$ 30 milhões.

No ano de 2002, em que a catego-
ria estreou no Top of Mind, a Suvi-
nil conseguiu sua melhor perfor-
mance, com 41% de lembrança.
Além disso, há um esforço cons-
tante para educação do consumi-
dor. Nessa tarefa, a empresa conta
com o SAC (Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor), que aten-
de mais de l milhão de chamadas
por ano. (KARINA YAMAMOTO)

44 l Top of Mind l 18 de outubro de 2005




