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Prefácio

Preparar um conteúdo de trade e shopper marketing que agrupasse o embasamento 
de estudos acadêmicos, casos práticos de sucesso e avaliações críticas das tendências 
anunciadas recentemente em alguns dos principais eventos do mundo: esse foi o 

desafi o que os autores se impuseram durante o planejamento e fi nalização deste e-book. 
O material fi nal, ao qual o leitor terá acesso a partir das próximas páginas, traz, portanto, 
informações preciosas, selecionadas tanto por sua relevância para as discussões acadêmicas 
quanto por revelarem movimentos importantes na reinvenção dos negócios de indústrias 
de bens de consumo, varejos e empresas de serviços de marketing em sua relação com os 
shoppers.

Partindo de uma apresentação dos temas fundamentais da discussão acadêmica 
atual em shopper marketing, como jornada e missão de compras, comportamento do 
shopper nos diversos canais, colaboração indústria-varejo e estratégias de comunicação, o 
e-book evolui para a apresentação de artigos organizados em quatro seções: Trade marke-
ting, Shopper marketing, Neuromarketing e Tendências. Em cada uma delas o leitor terá 
acesso a discussões e refl exões sobre o momento atual de cada uma das disciplinas, suas 
principais contribuições para a evolução dos resultados de marcas e varejistas, bem como 
ao mapeamento dos desafi os que a nova realidade de compra e consumo impõe aos pro-
fi ssionais de marketing. 

O propósito deste e-book, portanto, é atualizar o repertório em shopper marketing 
para que, ao fi nal, o leitor esteja mais preparado para apontar os caminhos da inovação e 
da efi ciência na conquista do shopper para resultados superiores.

Juliana Nappo
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Introdução

Conforme mencionado por executivos e por vários autores na literatura de marketing, 
é sabido que a maioria dos fabricantes não vende suas mercadorias diretamente 
ao consumidor fi nal. Entre fornecedores e consumidores fi nais há um ou mais 

canais, ou seja, um conjunto de intermediários que desempenham uma função no pro-
cesso de disponibilizar produtos para uso e/ou consumo. É justamente nesse ponto que o 
conceito de canais de distribuição diz respeito. Contudo, em virtude de diversos confl itos 
decorrentes das estruturas organizacionais de marketing e vendas nas empresas, a função 
organizacional de Marketing tem tido difi culdades de assumir seu verdadeiro papel, que 
vai além do “p” de “promoção”, ou, em outras palavras, “comunicação persuasiva / comu-
nicação integrada de marketing”. E o assunto ainda intensifi ca-se mais: marketing tem tido 
muita difi culdade em trabalhar junto da área comercial nas empresas. Uma das soluções 
para participar da estratégia de canais, reduzir esse confl ito entre áreas e colocar a área de 
marketing para trabalhar junto da área comercial foi o reconhecimento de uma função 
conhecida como “trade marketing”. 

A partir disso, com o passar do tempo, percebeu-se que seria difícil ter uma 
estratégia de canais efetiva se não houvesse a “geração de insights” sobre o consumidor no 
momento da compra, ou seja, no momento em que está no ponto de venda, por exem-
plo. Sabe-se, também, que a literatura tradicionalmente já reconhece comportamento do 
consumidor envolvendo o estudo de como indivíduos e grupos selecionam, compram, 
usam e descartam produtos para satisfazer suas necessidades e desejos. Para fortalecer a 
orientação quanto ao entendimento do consumidor fi nal no momento da “compra” de 
produtos oferecidos por varejistas, cunhou-se o termo shopper marketing, que presta o 
importante papel de estabelecer essa ponte, ou seja, de entender e infl uenciar o shopper 
em sua jornada de compras. 

Por sua vez, entender o comportamento do shopper não é simples tarefa, já que 
muitos dos estímulos das pessoas estão relacionados com o inconsciente. Ou seja, é muito 
difícil uma pesquisa ad hoc, painéis demográfi cos e psicográfi cos capturarem se o que o 
shopper diz é exatamente aquilo que ele pensa ou sente. Então, começou-se a se falar na 
neurociência aplicada ao marketing, ou, naquilo que foi cunhado “neuromarketing”. Esse 
termo foi primeiramente reportado na literatura da área em 2002. Conforme artigo recente 
na Brazilian Business Review, de autoria de pesquisadores da Universidade de São Paulo, 
o neuromarketing surge “com a proposta de agregar às informações comportamentais 
as motivações ocultas no inconsciente da mente que direcionam os indivíduos em seu 
processo de escolha”. 

Assim, profi ssionais da área de trade marketing precisam conhecer aspectos de 
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marketing, comportamento do consumidor, shopper marketing, gestão de varejo, gestão 
de produtos, comunicação de marketing, canais de distribuição e logística. É importante 
notar também que conhecimentos em estatística e fi nanças estão cada vez mais desejáveis 
nesses profi ssionais, pois esses profi ssionais deverão se comprometer com ações que gerem 
maiores retornos sobre “investimentos”. 

Portanto, em um ambiente de diversos termos que, ao fi nal, convergem para que 
indústrias de consumo elaborem melhor suas estratégias e façam melhor a execução dos 
seus planos, este e-book propõe uma refl exão fundamentada sobre tais conceitos e seus des-
dobramentos na aplicação empresarial. É importante destacar a perspectiva fundamentada 
deste e-book, elaborado a partir da revisão de diversos artigos científi cos mas, ao mesmo 
tempo, buscando conciliar com a experiência profi ssional e executiva. Boa leitura! 

Leandro Angotti Guissoni,PhD
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Capítulo 1

Trade Marketing

1.1. Introdução ao trade marketing, canais e o ambiente digital

Inicialmente, é importante mencionar que o termo “trade marketing” envolve 
a integração de objetivos das indústrias com seus canais de distribuição, como varejistas, 
atacadistas e distribuidores, objetivando melhor atender os clientes fi nais. Nesse sentido, 
ao trade marketing é atribuído um elevado nível de envolvimento dos seus profi ssionais 
nas atividades de distribuição e execução de vendas, baseadas nas premissas e fundamen-
tos do conceito de Marketing. Tal aplicação tem variado bastante a depender do setor de 
atuação da empresa, sua estrutura organizacional de marketing e da área comercial, do 
porte da empresa e da estrutura da rede de clientes atendida pela empresa, por exemplo. 
Por outro lado, há um consenso de que, dentre suas atribuições, a área tem contribuído 
no desenvolvimento de ações promocionais por canal (tipo de intermediário), planos de 
incentivos a vendas e campanhas com foco não ao consumidor, mas, sim, aos agentes de 
distribuição, além de exercer os devidos controles de métricas (indicadores) para fi ns de 
avaliação de resultados.

Trade marketing é um assunto extremamente relevante, pois, tanto a indústria 
como o varejo são benefi ciados a partir das suas práticas. Seja no sentido de melhorar o 
relacionamento entre eles, como, também, em obter incrementos de vendas para ambos 
setores. Na perspectiva da indústria, as atribuições de trade marketing incluem várias ati-
vidades, como alinhar o calendário promocional conjunto dos seus canais de distribuição, 
buscar a melhoria contínua na execução das marcas nos pontos de vendas em termos de 
visibilidade, sortimento de produtos adequado ao perfi l do canal e do cliente, políticas de 
preço adequadas e comunicação. Já na perspectiva do varejo, as suas atribuições envolvem 
compartilhar informações sobre o perfi l dos clientes, elaborar em conjunto o calendário 
promocional e buscar formas de facilitar o trabalho da área de trade marketing da indústria, 
objetivando criar uma melhor experiência de compra para os clientes de suas lojas, sejam 
elas físicas ou virtuais.

Considerando que os consumidores interagem com diversos tipos e formato de 
lojas para buscar produtos e efetuar transações, a integração entre os diversos caminhos pelos 
quais os produtos das empresas de consumo estão disponíveis é de fundamental importância. 
Com isso, considerando o trade marketing como uma área que contribui em estabelecer o 
relacionamento das indústrias com os seus canais, ela deve, cada vez mais, buscar assumir 
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o seu papel como uma área relacionada com a de Canais de Distribuição nas empresas. 
Um ponto fundamental no contexto do planejamento de canais de distribuição 

envolve um escopo mais amplo em relação ao que é tradicionalmente atribuído ao trade 
marketing. Por exemplo, planejar canais inclui a decisão da empresa quanto a (1) extensão 
do canal; (2) intensidade da distribuição; (3) os tipos de intermediários. Envolve, também, 
fazer gestão de confl itos existentes entre diversos elos do canal, bem como, motivar o canal 
a desempenhar as funções desejadas pelo fabricante. 

Assim, extensão do canal envolve o número de organizações de cada nível de 
canal que estarão presentes desde o produtor (fabricante) até o usuário fi nal do produto. A 
intensidade de distribuição objetiva decidir a quantidade de organizações, em um mesmo 
nível de canal. Ou seja, se haverá uma distribuição exclusiva ou seletiva na qual o fabri-
cante seleciona poucos intermediários para participarem de um determinado nível de 
canal, ou, por outro lado, a empresa poderá obter pelo modelo de distribuição intensiva, 
na qual existem vários intermediários no mesmo nível de canal e o confl ito tende a ser 
maior entre essas empresas. Por exemplo, os produtos alimentícios e bebidas possuem uma 
distribuição intensiva, pois podem ser encontrados em uma variedade de pontos de vendas, 
que os disponibilizam aos consumidores fi nais. Por fi m, sobre os tipos de intermediários, 
envolve a empresa selecionar os tipos de membros do canal, muito baseada na habilidade 
desses membros em desempenhar os fl uxos de canal necessários, agregando valor para os 
usuários fi nais.

Por sua vez, os chamados “fl uxos de marketing nos canais” formam uma maneira 
prática de visualizar o que as organizações envolvidas num mesmo canal desempenham e a 
relação disso com as atividades marketing, que está relacionada com as trocas realizadas no 
mercado. Exemplos dos fl uxos de marketing desempenhados entre fabricantes, intermediá-
rios e clientes fi nais incluem: propriedade e posse física do produto, promoção, negociação, 
informação, risco, pedido, pagamento e serviços. Em verdade, a área de trade marketing 
oferece suporte para um melhor desempenho de alguns desses fl uxos de marketing.

De toda forma e conforme comentado, o trade marketing atua, indiferente do 
tipo de canal ou empresa, com quatro pilares fundamentais que são: sortimento, preço, 
visibilidade e promoção (comunicação). Mas, o ponto provocado neste capítulo é de que 
as ações de trade marketing devem estar alinhadas com a estratégia e plano de canais da 
empresa, sendo que a importância desses atributos gera melhor experiência de compra 
para os consumidores fi nais.

Ou seja, o processo de trade marketing, ao se aproximar do conceito de canais, 
permite orientar os esforços da equipe de vendas, dos distribuidores, bem como melhor 
alocar os recursos fi nanceiros da empresa entre diferentes tipos de canais de distribuição e 
atividades de execução das marcas nos canais, auxiliando para que os objetivos de canais e 
de marketing da organização sejam atingidos. 

1.2. Troca de informações no contexto do trade marketing
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Somente é possível gerar aefetiva experiência de compras ao consumidor se tanto 
a indústria como o varejo compreenderem o perfi l dos seus consumidores, bem como suas 
necessidades e desejos. Por isso, a troca de informação entre a indústria e o comércio, bem 
como organização dela pela área de trade marketing, são fatores-chave para compreender 
os consumidores.

Por meio da constante troca de informação entre a indústria e o comércio e, 
fazendo-se uso dessa informação, é possível compreender melhor o perfi l do consumidor, 
sempre buscando atender oportunidades quanto às decisões sobre produtos, preço, comu-
nicação, por exemplo. A indústria geralmente contrata pesquisas, que são realizadas junto 
aos consumidores antes de lançar produtos e/ou campanhas de comunicação, as quais 
muitas vezes o comércio não tem acesso. Por outro lado, o comércio é o canal no qual os 
consumidores estão presentes fazendo as suas compras e, assim, ele possui fácil acesso a 
informações extremamente importantes que podem ser compartilhadas com a indústria 
para que a área de trade marketing ofereça suporte ao comércio quanto às práticas de exe-
cução das marcas em suas lojas. Além disso, a indústria pode fazer uso dessa informação 
para pensar em novos produtos e novas formas de se comunicar com os consumidores, 
permitindo a ampla compreensão do perfi l e necessidades dos consumidores. O desafi o, 
nesse contexto, é haver essa troca de informação. A área de trade marketing pode ser um 
impulsionador e facilitador para que esse fl uxo de informação aconteça.

1.3. Canais e trade marketing no ambiente digital

Tempos atrás, especifi camente em 2005, o então CEO da Procter & Gamble, A.G. 
Lafl ey, introduziu o conceito de “primeiro momento da verdade” como sendo aquele em 
que um cliente está em frente à gôndola de uma loja decidindo se irá ou não comprar o 
produto que está sendo visto por ele. Conceitos como esses permitem fortalecer a área de 
trade marketing, pois tornam os canais com lojas físicas ainda mais importantes. Contudo, 
a internet e sites de e-commerce passaram a mudar essa regra e, então, o Google introduziu 
em 2011 o conceito de “momento zero da verdade” como sendo o momento em que os 
clientes estão buscando informações sobre os produtos antes de vê-los nas lojas físicas, 
impulsionando também a conveniente compra em sites de e-commerce. Dentre outros 
fatores, isso fez com que os profi ssionais de marketing devessem, também, observar os 
pilares de seu conceito para aplicar no relacionamento no ambiente digital, no qual não 
há a tradicional gôndola de supermercado e visibilidade no ponto de venda, o que afeta 
as decisões sobre produtos, comunicações e preços, por exemplo. Contudo, como trade 
marketing é um assunto relativamente recente, e e-commerce também, ainda há muitas 
oportunidades no sentido de integrar suas práticas para aplicar nesse canal virtual. 

Dessa forma, o trade marketing deve considerar as diferenças de estratégias quanto 
ao portfólio de produtos, políticas de preços, campanhas promocionais e comunicação que 
devem ser especifi cas ao e-commerce. Portanto, é de fundamental importância entender o 
contexto da estratégia de Canais da empresa, bem como entender a jornada de compras 
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do shopper marketing em um ambiente multicanal (entre digital e físico), para manter-se 
como área competitiva e fortalecendo a consistência da marca independente do canal em 
que ela é acessada pelo shopper. 

Finalmente, em um ambiente no qual os canais digitais passam a ganhar destaque, 
com aumento das vendas feitas por meio de e-commerce em diversas categorias de produtos 
de consumo, o profi ssional de canais e de trade marketing deverá estar apto a integrar os 
programas de marketing feitos com as lojas físicas com aqueles que são feitos em redes 
de e-commerce que, inclusive, em alguns casos pertencem ao mesmo grupo de empresas. 

1.4. Novos canais: consumidor de alimentos em trânsito e o 
foodservice

Hoje, mais do que nunca, as pessoas se alimentam fora de casa. Em 2012, aproxi-
madamente 32% da população no Brasil fi zeram suas refeições fora de casa ou compraram 
alimentos prontos para o consumo (de conveniência), levando-os para suas residências. 
Em 2002 este índice estava em 24% e, em 2007, era de 27%. 

Por outro lado, um ponto interessante é o de que quando se alimentam em casa, 
o tempo médio de preparo de alimentos tem diminuído. Na década de 1960, o tempo 
médio de preparo de alimentos em casa era de 100 minutos. Em 1980, passou a ser de 
60 minutos. Atualmente, acredita-se que esse tempo médio seja de 30 minutos, podendo 
chegar a apenas 15 minutos nos grandes centros urbanos.

Alguns fatores contribuem para o entendimento dessas mudanças no compor-
tamento do consumidor de alimentos, que passa a estar mais orientado à praticidade e 
conveniência, tais quais:

• a crescente participação da mulher no mercado de trabalho: em 2005, segundo o 
IBGE, era de 43,5% e essa participação passou a ser de quase 50% em 2009. Isso 
indica que as mulheres passam mais tempo fora de casa e, dessa forma, demandam 
produtos alimentares mais práticos e convenientes;

• o percentual de casais sem fi lhos e de pessoas morando sozinhas tem aumentado. 
A quantidade de pessoas morando sozinhas passou de 5,5% em 1999 para 12% 
em 2009 segundo o IBGE. As mudanças na estrutura das famílias refl etem-se em 
muitos hábitos de consumo. Dentre os impactos dessas mudanças, podem ser 
mencionados: as compras menores e mais frequentes em supermercado, padarias 
e outros pontos que vendem alimentos e, também, a procura por conveniência, 
destacando-se a redução do tempo gasto no preparo dos alimentos;

• o crescimento das cidades e a rotina agitada nos centros urbanos devido ao trân-
sito e distância de locomoção das pessoas entre as suas casas, trabalhos e escolas, 
por exemplo;

• a estabilidade fi nanceira, baixa infl ação e aumento de renda dos consumidores 
levam à procura por maior conveniência, aumentando a demanda por produtos 
de maior valor agregado e serviços de alimentação.
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Antes de mais nada, considerando essas transformações e os seus impactos nas 
vendas de produtos alimentares, é importante mencionar o foodservice, que compreende 
o mercado de alimentação fora do lar, isto é, envolve estabelecimentos comerciais que 
preparam e/ou fornecem refeições.

O número de transações por dia no foodservice tem aumentado, assim como 
o valor per capita das transações: em 2004 era de R$ 4,00 e, em 2010, foi de R$ 8,28. 
Dentro da alimentação fora do lar, as categorias de almoço e jantar são as que têm mais 
representatividade. 

Espera-se que a proporção das vendas de alimentos no foodservice, que cresceram 
de 23% em 2000 para 27% em 2007, continue crescendo até um patamar de 38% a 40% 
no fi nal de 2020, devendo estabilizar-se a partir de então. Do mesmo modo, a proporção 
no varejo deve continuar a cair dos 77% em 2000 aos 73% em 2007, para cerca de 62% 
a 60% em 2020. 

Em mercados maduros, como nos Estados Unidos, o foodservice já representa 
cerca de 50% das vendas de alimentos aos consumidores. Acreditamos que a dinâmica do 
mercado brasileiro, que teve sua economia estabilizada na segunda metade dos anos 1990, 
apresentará uma tendência parecida com o comportamento americano, com crescimento 
tanto do varejo como do foodservice, sendo o segundo com um crescimento mais acelerado.

Devido a essa tendência em mercados emergentes, como o Brasil, temos observado 
que, cada vez mais, empresas de alimentos passam a estruturar atividades específi cas para 
o setor de foodservice, incluindo processos e competências de canais, trade marketing e 
vendas, além de, em muitos casos, desenvolver produtos e serviços específi cos para atender 
a essa oportunidade. 

Tais fatores e acontecimentos impactam dois importantes aspectos no negócio 
das indústrias de alimentos e as várias empresas envolvidas neste setor: o desenvolvimento 
de produtos e a maneira como esses produtos são distribuídos.

Conveniência e praticidade podem ser representados pela crescente demanda 
por produtos que permitam aos consumidores a economia de tempo e de esforço. Assim, 
especifi camente sobre o desenvolvimento de produtos, percebe-se que diversas indústrias 
têm dirigido esforços junto a seus fornecedores no sentido de desenvolverem produtos que 
possam ser mais facilmente preparados em casa, como congelados, produtos prontos para 
consumo e de conveniência, como o macarrão instantâneo. 

Esses produtos, em comum, possuem como característica o facilitado e rápido 
preparo. Alguns deles, inclusive, podem ser consumidos e preparados fora de casa, como em 
escritórios, lojas de conveniência, dentre outros locais, como os produtos que a Nissin, dona 
da marca Cup Noodles, tem buscado. Ademais, verifi ca-se também indústrias preocupadas 
em oferecer os seus produtos em embalagens menores, pensando no consumo imediato e 
individual dos seus produtos. 

Finalmente, esses produtos deverão estar disponíveis em locais que acessem o 
consumidor que busca alimentos de fácil, rápido e conveniente preparo. Nesse sentido, 
algumas empresas têm percebido que não basta oferecer os seus produtos por meio de pontos 
tradicionais, como supermercados e lojas de conveniência. Assim, começam a oferecer os 
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seus produtos em canais que, muitas vezes, são chamados de “on the go”, como bancas 
de jornais e revistas, vídeolocadoras, rodoviárias, aeroportos, metrô, hospitais, cantinas 
de escolas, faculdades, delivery e assim por diante, para atender um consumidor que está 
cada vez mais “em trânsito”.

Com isso, as pessoas têm passado menos tempo nos supermercados e há diversos 
outros locais que podem ajudar a “acessar” o consumidor para promover a experimentação 
de produtos, de tal maneira que, em outro momento, ele também compre essas ofertas nos 
supermercados para abastecimento ou reposição dos alimentos na sua casa. Ou seja, há 
diferentes canais com objetivos específi cos, mas uma coisa em comum: estão integrados, 
participando da jornada de compras e consumo das pessoas. 

E, de fato, essa estratégia de distribuição faz sentido, já que as pessoas utilizam 
diversos canais para comprar os seus produtos, de acordo com aqueles mais convenientes 
a elas em um momento específi co, ou ocasião de consumo. Isso é motivado pelos aconte-
cimentos mencionados no início deste artigo. 

Algumas empresas, inclusive, começam a obter bons resultados por meio dessa 
intensifi cação da distribuição de seus produtos em diversos tipos de locais, criando forte 
atuação em canais de foodservice. Como a Unilever tem feito, por exemplo, que inclusive 
tem oferecido soluções para cozinheiros e restaurantes que precisam economizar tempo 
de preparação dos seus cardápios. 

Portanto, em um ambiente como o atual, de diversos pontos de contato acessados 
pelas pessoas durante o processo e compra de produtos para satisfazer suas necessidades 
e desejos, em breve haverá pouco espaço para indústrias que tratem os seus canais de dis-
tribuição de maneira dissociada ou que não explorem novos pontos de contato com um 
consumidor que deseja mais conveniência, praticidade e que passa menos tempo em casa. 

A indústria pode aproveitar-se de diferentes locais, tipos de varejistas ou canais 
para diferentes objetivos. Para isso, deverá estar bem estruturada quanto a competências 
de canais, trade marketing, shopper marketing e entendimento do consumidor para poder 
tirar proveito de tal oportunidade. Operar em um ambiente de diversifi cação de canais, 
ou pontos de distribuição de produtos alimentares, é, em muitos casos, uma quebra de 
paradigma para muitas empresas. Porém, faz-se essencial em um ambiente de intensa con-
corrência das empresas pelo “bolso” do consumidor, que concentra cerca de 16% dos seus 
gastos familiares em alimentação e no qual a forma de consumir produtos não é a mesma 
de tempos atrás, para atender o chamado consumidor em trânsito. 

Leandro Angotti Guissoni, PhD
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1.5. Gerenciamento de Categorias (GC): “caixa-preta” ou 
ferramenta de negócios?

Nos últimos anos, o Gerenciamento de Categorias (GC) tem sido uma área ope-
racional e custosa para a maioria dos fabricantes de bens de consumo, mas não foi sempre 
assim. Há dez ou 15 anos, o GC estava em pleno desenvolvimento e representava o ápice 
da estratégia nos departamentos de trade marketing.

Hoje, as empresas, na sua maioria, enxergam GC como uma fonte de despesas, 
uma área cara. E isso acontece porqueelas simplesmente não medem os resultados gerados. 
O departamento passa a ser visto como um ônus para as organizações, que têm que bancar 
estruturas de pessoas qualifi cadas e de sistemas. Sem mencionar os inúmeros contratos 
de sigilo e acordos judiciaisentre fabricantes e varejistas, agravando a sensação de ter uma 
“caixa-preta” insondável dentro da Diretoria Comercial.

A área de GC também se torna custosa quando não traduz as oportunidades em 
planos e ações práticas no ponto de venda (PDV) - ações que impactariam a experiência 
do shopper a favor das categorias trabalhadas e das marcas patrocinadoras. 

Mesmo quando recebem o chamado“Plano Estratégico” dos fabricantes de bens 
de consumo, as grandes redes têm difi culdade em traduzir para a prática esse documento, 
queformaliza e apresenta as oportunidades de impactar o shopper baseado em seu com-
portamento, seus critérios de decisãoe sua hierarquia de prioridades na hora de escolher 
um produto. 

É por isso que, quando se fala em Gerenciamento de Categorias, a ideia que se 
tem é de uma fábrica de planogramas - aqueles mapas que mostram como a exposição 
dos produtos vai fi car nas gôndolas dos supermercados, farmácias, lojas de construção, de 
eletroeletrônicos ou outros. Os varejistas, com raras exceções, têm capacidade para coordenar 
internamente a implementação dos planos estratégicos com as decisões comerciais que são 
tomadas junto aos seus fornecedores. Isso gera uma série de decisões muito mais voltadas 
para o aspecto da relação comercial do que propriamente para a experiência dos shoppers 
no PDV. 

O motivo pelo qual a área de GC tem se tornado uma área operacional dos fabri-
cantes é porque poucos deles conseguem dominar o conhecimento necessáriopara o seu 
funcionamento internamente. Por isso, muitas empresas de bens de consumo começaram 
a contratar terceiros para realizar o trabalho de Gerenciamento de Categorias - o que é 
bom, pois reduz custos e oferece conhecimento especializado. Mas, por outro lado, traz 
riscos, pois a maioria dos terceirizados, inclusive as grandes empresas que oferecem esses 
serviços, são apenas“fazedoras” de planogramas. Elas não têm um embasamento estratégico 
e, em muitos casos, nem visão de negócio ou pesquisas para suportar suas conclusões e, 
por isso, produzem planos que, na verdade, são míopes e passam longe de seruma análise 
de tendências de mercado e de shopper para guiar a apresentação dos produtos no PDV, 
preços, leiaute de loja, exposição secundária e vias promocionais de alto impacto. E, pior 
do que isso, muitas agências de promoção são contratadas para criar planogramas baseados 
apenas na criatividade e no bom senso, algo que, em geral, tem grandes chances de dar 
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errado, pois o mercado é composto por diversos perfi s de consumidores que atuam em 
diferentes papéis na decisão de compra e que raramente conseguem ser capturados em uma 
discussão em volta de uma mesa de escritório.

O GC vai desaparecer se não for mais bem resolvido na relação comercial entre 
fornecedores e varejistas. O que fazer então para colocá-lo de volta em seu papel estratégico? 
A resposta é evidente: dar e mostrar resultado! Muito se falou sobre colaboração, e esse é um 
tema que, sem dúvida, é fundamental. Contudo, mais do que isso, é necessário liderança. 
E o varejo precisa liderar o processo junto à indústria para que os grandes fornecedores 
de bens de consumo se responsabilizem pela criação de planos estratégicos que realmente 
evidenciem as oportunidades das categorias e não apenas das suas próprias marcas. Para 
fazer isso é preciso focar no shopper e não na marca ou no canal. 

Exigir um plano estratégico de todos os grandes players é um bom primeiro passo 
para poder avaliar a capacidade dos fornecedores em trazer soluções para as situações de 
varejo que se apresentam no mercado de hoje. Ao fazer isso, a indústria vai poder encontrar 
novamente oportunidades de crescimento sem passar pelo já “batido” aumento de espaço 
na gôndola ou a implementação de promoções de preços. O varejo, por outro lado, precisa 
aprender a oferecer espaço para inovação, e isso signifi ca tolerar o erro e fomentar uma 
cultura de test&learn - aprender com a implementação prática. 

Além disso, as redes varejistas deveriam começar a abrir essa “caixa-preta” em que 
o GC se tornou e integrar os fatores infl uenciadores provenientes da área comercial nesse 
processo. É ingênuo ignorar a relevância das negociações de compra e venda nos fl uxos de 
Gerenciamento de Categorias porque elas são peças-chaves na geração de resultados para 
as lojas. No nosso ponto de vista, o GC precisaria sair do “cientifi cismo” que busca isenção 
completa e isolamento da área comercial e, de forma estruturada e ética, começar a se resolver 
melhor como ferramenta de negócios. Nesse cenário, o papel do capitão de categoria seria a 
primeira coisa a ser revista. O capitão de categoria é um fornecedor que patrocina os estudos 
e a implementação das mudanças para todos os demais fornecedores do setor, inclusive 
concorrentes. Ele tem acesso a informações privilegiadas e as usa em benefício do shopper, 
varejo e marcas. Nos parece evidente que é preciso deixar claro os ganhos potenciais de ser 
um patrocinador do processo de GC junto ao varejo. A transparência é a melhor maneira 
de evitar abusos decorrentes da posse de informações diferenciadas e do acesso direto com 
as lojas. Essa mentalidade deve ser transformada de dentro para fora das redes de varejo, 
especialmente as internacionais, ela também deve ser revista e discutida junto aos comitês 
de resposta efi ciente ao consumidor que existem em vários países.

Pessoalmente, gostaríamos de colaborar com a volta do GC ao status de onde nunca 
deveria ter saído: o de departamento pioneiro na geração de inovação e de negócios para a 
indústria, colaborando com o varejo, para encantar o shopper e, principalmente, gerar lucros!

Rafael D´Andrea
Luiz Borges

Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 22/12/2014.
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1.6. Está na hora de ir além do Gerenciamento de Categorias

Recentemente acompanhamos pela mídia um evento de premiação por práticas 
bem sucedidas de colaboração entre fabricantes de bens de consumo e varejistas. Não 
fosse pela data e pelos rostos conhecidos no trade marketing de grandes multinacionais 
presentes, poderíamos acreditar que estávamos vendo um evento de 1992! Há vinte anos 
temos assistido à mesma coisa: a colaboração entre varejistas e fabricantes acontece apenas 
no âmbito do Gerenciamento de Categorias (GC).

Não há nada de errado com o GC (como é apelidada essa disciplina). O que 
causa espanto é o fato de as marcas de produtos de consumo e as empresas de varejo ainda 
terem que contar com um protocolo de condução de projetos criado no século passado 
pelo PhD e professor Brian Harris para se lograr sucesso naqueles com objetivos comuns.

Há vinte anos a área de trade marketing não existia; não havia a internet como 
ferramenta comercial. O EDI (troca eletrônica de dados) era a sensação do momento, pro-
metendo reduzir rupturas e integrar as cadeias de abastecimento eletronicamente. Naquela 
época o mundo pouco entendia sobre o shopper e o seu papel na decisão de compra, e 
a maior preocupação dos fornecedores de supermercados era o movimento crescente de 
aquisições e fusões entre redes varejistas.

Estamos em 2013. O contexto da relação indústria e varejo é outro. Não há grandes 
potenciais de economia com automação ou escala, a competição é feroz e a decisão (isso é 
crucial) foi para as mãos do shopper. Vivemos em um mundo rápido, no qual a fi delidade 
às marcas obedece às leis da moda.

Atualmente a velocidade é o nome do jogo na gestão de canais de marketing e 
vendas para as grandes marcas. Nesse cenário, como é possível usar a complicada metodologia 
do Gerenciamento por Categorias no pequeno varejo alimentar? Pense bem, são quase 500 
mil pontos de venda! E no canal Farma? Sem falar em atacarejos e no e-commerce? Para os 
fabricantes de produtos de alto giro, não há mais tempo ou recursos para manter uma área 
de GC hermeticamente isolada das demais. Quantos projetos de GC uma grande empresa 
faz por ano? Respondo: são sempre com os mesmos varejistas e é possível contá-los nos 
dedos das mãos. É evidente que os resultados são positivos.

A metodologia do GC é boa. Só não é prática o sufi ciente para ser abrangente num 
país continental como o Brasil. Prova disso é que é difi cílimo encontrar um profi ssional 
especializado em GC hoje em dia. Muitas indústrias estão terceirizando parte do processo 
justamente para torná-lo mais fl exível à demanda e viável economicamente. Essa refl exão 
nos leva à seguinte pergunta: como construir um processo colaborativo mais adaptado à 
nossa realidade?

Pense conosco, varejistas e fabricantes raramente concordam em alguma coisa. 
Porém, existem duas exceções: quando o objetivo é reduzir desperdícios ou impostos na 
cadeia de abastecimento e quando visa satisfazer ao shopper (ou, em bom português, agradar 
a freguesia da sua loja). Vamos trabalhar com o segundo ponto, a satisfação do shopper 
como tema central da estratégia de colaboração indústria-varejo.
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Apresentamos, a seguir, três passos para construir um processo colaborativo cen-
trado no shopper:

1) crie um grupo misto de profi ssionais para o projeto. É fundamental envolver 
pessoas além da área comercial, como de logística, de tecnologia da informação (TI), de 
marketing e até de P&D ou finanças se for pertinente. Para estimular uma atmosfera de 
confi ança, o passo seguinte irá fornecer os elementos de entrosamento do time;

2) monte a quatro mãos um framework de trabalho que tenha os resultados espe-
rados do projeto e o passo a passo a ser seguido na colaboração. Isso é fundamental para 
evitar desvios no meio do caminho, principalmente àqueles de origem comercial que acabam 
travando boas iniciativas estratégicas em razão de problemas táticos e operacionais. Nesse 
ponto é interessante envolver um mediador para facilitar o processo. O ideal é eleger um 
consultor neutro ou uma agência de ambos. Ou seja, uma terceira parte que tenha know-
-how sufi ciente para tirar do contexto negocial os confl itos que surgirem e maturidade para 
colocar a equipe de volta no foco;

3) determine os indicadores-chave de processo e de resultado. Atenção: dê especial 
ênfase na determinação antecipada do signifi cado da palavra “sucesso” para o projeto. Isso 
mesmo, é preciso saber exatamente o que precisa ser alcançado pelo grupo para chamar 
o projeto de “bem-sucedido”. Estabeleça claramente a meta conjunta. Coloque tudo em 
um cronograma, e o resto é gestão básica de projetos.

Se você é um fabricante, as dicas mais preciosas que podemos dar, a partir do 
conhecimento de casos nacionais e internacionais, são as seguintes:

• leve muito conhecimento sobre hábitos de consumo para a mesa de projeto. Com 
o apoio de um bom time de análise é possível converter hábitos de uso dos seus 
produtos em soluções incrivelmente efi cazes para os shoppers no ponto de venda. 
E é aí que você ganha a confi ança do varejista. Por exemplo, um fabricante queria 
entender como vender o seu depilatório feminino em supermercados. Nossa reco-
mendação foi baseada no conhecimento do comportamento de uso do produto 
pelas mulheres. Elas utilizam o depilatório durante o banho. Portanto, é evidente 
que a solução seria posicionar a linha de produtos na categoria “artigos de banho”, 
e não junto aos barbeadores masculinos, como o varejista estava fazendo;

• tenha à mão as mais relevantes pesquisas de shopper. Ou seja, além dos principais 
indicadores de mercado, como market share, distribuição numérica e crescimento, 
é necessário saber quem é o shopper da categoria, onde o shopper compra (canais), 
quando (frequência), quanto (tíquete médio e cesta), como (comportamento 
de compra e infl uenciadores) e por que (motivação para fazer as escolhas que o 
shopper faz). Uma dica: grandes empresas gastam expressiva soma em dinheiro e 
fazem muitas pesquisas, e depois não têm tempo para analisar tantos dados. Se 
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você planejar bem é possível gastar uma fração do valor que uma multinacional 
emprega e entender tudo o que é preciso sobre os seus shoppers. Basta saber o que 
se quer (essa é a chave para gastar pouco e obter muito em pesquisa). Qualquer 
profi ssional da área pode confi rmar o que dizemos. Além disso, procure concentrar 
as pesquisas em uma única empresa, pois isso gerará massa crítica para se obter 
melhores preços e reduzirá o tempo de entrega dos relatórios fi nais. Por fi m, esqueça 
os institutos de grife. Os varejistas não se importam com isso e, honestamente, 
a grife não é garantia de uma boa pesquisa de mercado. Os erros nas pesquisas 
eleitorais já nos mostraram isso;

• eleja uma plataforma de soluções ao shopper baseada nas suas necessidades 
de compra. Por exemplo, o queijo Philadelphia, nos Estados Unidos, lançou 
recentemente uma plataforma de shopper marketing colaborativo baseado na 
utilização do produto em receitas de refeições. Para estimular a experimentação, 
o fabricante procurou montar combinações do produto com os que ele pretendia 
substituir pela primeira vez. Uma das iniciativas realizadas em conjunto com 
varejistas foi responsável por mudar um pouco o leiaute da loja. Foi o que chamou 
de “Sandwich Corners” (ou cantinhos do sanduíche), com soluções completas 
de pão, frios, saladas, condimentos e queijos para os americanos montarem seus 
adorados sanduíches em casa. Vimos outro caso estrangeiro bem bacana: um 
varejista, com o apoio de um fabricante local de comidas prontas, criou um 
módulo de “comidas para micro-ondas” e comunicou apenas isso. O resultado 
foi espetacular;

• não esqueça das promoções. O planejamento promocional começa com o conhe-
cimento histórico do resultado de ações anteriores. Comece a criar uma base de 
dados para entender a resposta dos shoppers para cada tipo de ação promocional. 
Esse tipo de conhecimento numérico impressiona muito os varejistas e demonstra 
preparo da sua empresa. E o melhor, é grátis!;

• fi nalmente, capriche na comunicação com o shopper. Isso não quer dizer que sua 
empresa deva gastar uma fortuna com agências de publicidade, mas entender, de 
fato, qual é a mensagem capaz de converter o consumidor no ponto de venda. É 
isso que se pode chamar de “call to action” ou chamada à ação. É aquela pequena 
informação que faz toda a diferença na hora da compra. Ela geralmente não é a 
mesma do comercial de TV, cujo foco é o produto, e não o shopper. Por exemplo, 
se você fabrica geladeiras e sabe que na hora da compra as pessoas se confundem 
com a capacidade dos refrigeradores expressa em “litros”, comunique de forma 
que eles entendam quanto cabe no refrigerador em comidas e bebidas, e não em 
litros! Ser simples é muitas vezes mais difícil do que ser complicado.

Para concluir, deixamos uma refl exão para os varejistas: demandem que seus 
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fornecedores apresentem soluções baseadas em pesquisa com consumidores e shoppers. 
Chamem as marcas para discutir como transformar tanto investimento de pesquisa de 
mercado em insights acionáveis no seu ponto de venda. Muita informação preciosa é desper-
diçada em comerciais de TV e extensões de linha de produtos sem nunca alcançar o ponto 
de venda. Não negligencie o potencial do conhecimento como fonte de poder competitivo.

O Walmart não despreza nenhuma pesquisa de mercado que seus fornecedores 
apresentam (acredito que, nesse ponto, temos a aprender com ele). E, principalmente, 
compartilhe os resultados de sell-out das ações com seus fornecedores. Certamente eles irão 
voltar para investir nas ações que funcionam, mesmo que as contrapartidas sejam peque-
nas. As redes varejistas que não se atentarem para essa realidade gastarão muito tempo e 
esforço na mesa de negociação para obter os mesmos resultados. Tenha certeza de que essa 
estratégia funciona independentemente do tamanho da sua rede. Afi nal, quem tem um 
pouco de experiência no setor sabe que, no fi m do dia, os números falam bem mais alto 
do que o “relacionamento” comercial sem resultados práticos.

Para o varejista e a indústria o ponto focal é o shopper. E o desafi o é como fazê-lo 
comprar mais (em frequência, em volume e em valor). Com o conjunto de conhecimentos 
já adquiridos sobre o comportamento de compra e os hábitos de consumo, o Gerenciamento 
de Categorias está caminhando naturalmente para um conceito mais amplo, o de Geren-
ciamento da Experiência de Compra (GEC) ou Gerenciamento Integrado de Categorias 
(GIC). Nele, o shopper que quiser preparar uma refeição não encontrará apenas a geladeira 
organizada para a compra da carne e, do outro lado da loja, a categoria de temperos bem 
executada (ambas conforme os desígnios da área de GC), e sim uma solução completa 
para a sua refeição, incluindo navegação, leiaute, visibilidade, comunicação, promoção e 
execução integrada das categorias que compõem as suas ocasiões de consumo.

Para saber mais sobre o assunto acesse pelo link http://tinyurl.com/a4g3wku o 
conteúdo da palestra ministrada por Rafael D’Andrea no Centro de Estudos de Varejo 
(CEV) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo (nov./2012).

Rafael D´Andrea
Luiz Sedeh

Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 07/03/2013.
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1.7. Trade ADS: Dicas para uma campanha de comunicação 
com os varejistas

Há várias situações no dia a dia da relação com o trade que exigem uma comu-
nicação competente, pois muitas vezes o pleno sucesso de um produto depende do bom 
entendimento da mensagem que a indústria quer transmitir a seus clientes (no caso, o varejo). 
Lançamentos de novos produtos, comunicação de campanhas e promoções, orientações 
para uma melhor exposição dos produtos em loja são algumas das situações importantes 
em que a comunicação pode fazer toda a diferença. E, muitas vezes, a indústria não tem 
claro o que deve ou não ser dito ao trade, e de que forma isso deve ser feito.

Um exemplo que chama a atenção são os anúncios que encontramos em revistas 
do trade supermercadista. A linguagem, em muitos casos, é adaptada dos anúncios que 
são criados para os consumidores fi nais e focam em informações como características de 
produto e sabores ou versões. É importante frisar que o público-alvo de um anúncio de 
trade é composto essencialmente por compradores, gerentes de categoria e diretores de 
desenvolvimento de vendas, e o que eles querem mesmo saber é o quanto aquele produto 
pode contribuir para o crescimento do seu negócio e quais são as melhores formas de 
garantir esse sucesso.

Para orientar a criação de anúncios de trade de qualquer categoria, listamos as 
informações que não podem deixar de fazer parte de um bom anúncio no lançamento 
ou sustentação de um produto e que, junto com o leiaute - que deve ser simples o bas-
tante para destacar as informações sem confundir o leitor (e, ao mesmo tempo, chamar 
a sua atenção em meio a tantos outros numa mesma publicação) - são a garantia de uma 
comunicação efi ciente.

1. Imagem dos produtos, códigos de barras, denominação e peso.
2. Ficha técnica do produto: principalmente caixas de embarque e quantidades 
por caixa.
3. Recomendação de planograma por formato de varejo.
4. Recomendação de preço ao consumidor promocional e regular.
5. Previsão/ Histórico de vendas.
6. Quanto o lançamento agregará para a categoria em margem adicional.
7. Diferenciais de produto.
8. Pesquisas de aceitação da marca.
9. O que o lançamento representa como solução para o shopper e para o varejista.
10. Grade de mídia e ações promocionais previstas por região.
11. Imagens de kit de MPDV disponíveis para os diversos canais.
12. Contato comercial do fornecedor.

Olho no olho é fundamental
Os anúncios de trade são importantes, mas a relação com o cliente tem seu alicerce 

construído a partir da geração de confi ança e respeito mútuos. Quem quer realmente se 
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comunicar com seu cliente deve manter um contato pessoal. E a comunicação, neste caso, 
sempre tem que ser rápida e certeira. Portanto, não leve uma apresentação PPT com muitos 
slides! Os formatos são diversos: pode ser uma reunião formal (ou informal) na própria sede 
do varejista ou da indústria, ou mesmo em eventos criados pelo fabricante especialmente 
para estreitar o relacionamento com os clientes, a exemplo do que tem feito a P&G com 
a proposta do P&Experience.

O mais importante é manter a proximidade com seu cliente, pois cada encontro 
é uma chance de conhecê-lo melhor e descobrir oportunidades de negócios e parcerias.

Rafael D´Andrea
Juliana Nappo

Publicado originalmente no site www.rafaeldandrea.com.br em 22/05/2013.

1.8. Assumi a área de trade marketing. E agora, o que fazer?

Não é incomum para um profi ssional de vendas ou de marketing ter a oportunidade 
de assumir a área de trade marketing de uma hora para outra. Em geral, esses profi ssionais 
têm experiência em suas funções de origem, mas, se estão assumindo uma gerência de 
trade pela primeira vez, é importante saber algumas peculiaridades desse departamento. 
Acompanhe as dicas abaixo.

1. Trade marketing não “presta serviços” para vendas nem para marketing
Trade marketing é a área que conecta os pontos entre vendas (canais), marketing 

e os interesses fi nanceiros da própria empresa. Portanto, não é um “prestador de serviços” 
para um “cliente interno”. Essa é uma visão muito difundida (principalmente na década de 
1990), mas é um pouco míope. A principal função de trade marketing é encontrar opor-
tunidades de negócios e mobilizar as áreas internas da companhia para capturá-las, e não 
reagir às demandas de vendas ou marketing e correr para viabilizar as metas preexistentes 
nesses departamentos.

2. O gerente de trade marketing é provavelmente a pessoa que mais faz reuniões 
de alinhamento na empresa

É evidente que, se o papel do gerente de trade marketing é mobilizar outras áreas, 
é importantíssimo fazer alinhamentos, ganhar aliados, refutar projetos que estejam fora 
do foco e, claro, comunicar vitórias, reforçando as relações interdependentes dentro da 
organização. Isso nos leva ao próximo item.

3. Que a área de trade marketing é quase sempre um policy maker - uma espécie 
de “legislativo” corporativo
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Trade marketing efetivamente executa poucas coisas. A maior parte da 
execução está com o Departamento de Vendas e Merchandising. Em muitas empre-
sas, trade marketing zela pelo ROI (retorno sobre investimentos) e, para isso, é 
importante criar regras boas, que possam ser cumpridas e que ajudem no resultado 
da empresa. Até para decidir sobre material POP é necessário criar uma regra 
para sua aplicação. Em que pontos de venda ele deve ser positivado? Que tipo? 
Quanto tempo? Qual será o volume incremental necessário? etc. O mesmo vale 
para promoções. Criar boas regras alinhadas internamente é mais da metade do 
trabalho de trade marketing.

4. Trade marketing ainda é visto em muitas organizações como “área de 
passagem” - na qual o turnover pode ser muito alto

De fato, os profissionais giram muito na área de trade. E isso ocorre por 
algumas razões: primeiramente, é um profissional que está construindo sua carreira 
entre dois departamentos - o de Marketing e o de Vendas -, o que o expõe a mais 
oportunidades de carreira na empresa do que, por exemplo, um profissional da 
área de compras; além disso, a oferta de profissionais da área no mercado ainda é 
pequena, o que o torna alvo fácil para receber ofertas de outras empresas (uma vez 
que sua formação em trade marketing já esteja avançada); e, finalmente, o profis-
sional de trade marketing geralmente tem um perfil empreendedor, é um farejador 
de oportunidades. Assim, é de se esperar que ele ou ela use essa característica para 
subir em sua carreira, mesmo que isso signifique mudar sempre de posição.

5. Os “overlays” internacionais adoram falar com trade marketing. Prepare-
-se para levar os gringos em pontos de vendas e reuniões internas

Se você trabalha em trade marketing ou shopper marketing prepare-se para 
atuar como guia de visitantes internacionais de sua empresa. Quem vem para o 
Brasil da matriz internacional ou de outras filiais o faz por duas razões: para con-
trolar nossa execução ou para encontrar oportunidades. Bingo! Esses são os dois 
principais trabalhos desenvolvidos por trade marketing. Assim, obviamente, os 
visitantes irão ouvi-lo antes de ir a campo constatar com seus próprios olhos. Afie 
o inglês porque, provavelmente, você acompanhará a comitiva do café da manhã 
ao happy hour!

6. E, finalmente, é fundamental que o gestor de trade marketing conheça 
os princípios básicos do que cai dentro e fora da sua “caixinha”. Ou seja, ele ou 
ela deve conhecer a sua força na empresa.

Trade marketing lida com duas áreas de decisão principais: as decisões 
de placement (canais de distribuição ou marketing) e as decisões relacionadas ao 
shopper (relação do shopper com a marca enquanto decide a compra).

Abaixo, colocamos num único desenho todas as responsabilidades de trade 
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marketing, de forma que você possa ter certeza, ao assumir a área, de que está 
cobrindo todas as funções que são suas por dever. Isso varia de empresa para 
empresa de acordo com o seu grau de maturidade e orçamento, mas, basicamente, 
seguem as caixinhas abaixo.

Plano
Anual de Trade Marketing

Objetivos dos clientes
(GC/calendário

promo/�nanceiro

Objetivos da Cia
fabricante

(mkt/vendas/�nanceiro/GC)

Shopper & Channel insights
Oportunidades de GC

(Gerenciamento por Categorias)

PESQUISA

Acompanhamento de
mercado e concorrentes

INTELIGÊNCIA

INFLUENCIA OS SHOPPERS

Promoções de
Sell-in e Sell-out

(para o canal ou para o 
consumidor/shopper)

Políticas:
Price Points x referência

Take Rate (TPR) promocional
EDLP x Hi Lo

Channel pricing

Pontos Extras
Planograma

Espaço na área de vendas
Material PoP

Por tipo de loja

Sortimento / embalagens
por tipo de loja e canal

De�nir “must have e nice to have”

PREÇO

VISIBILIDADE

SORTIMENTO

PROMOÇÃO

DECISÕES DE CANAL

Intermediários e merchandising
Treinamento e Colaboração

com canais

E�ciência de força de vendas
Desintermediação / redesenho de canais
Condições comerciais / rentabilidade

Acordos visando contrapartidas
Oportunidades logísticas

“Speed to Shelf” de novos SKUs
Organizar processo de
lançamento no Trade

Novos canais de vendas
marcas próprias / co-branded

Melhorar a e�ciência nas comunicações
Feiras e Eventos, comunicação com

equipes próprias, varejistas e
intermediários. Anúncios em veículos

especializados

EFICIÊNCIA

INOVAÇÃO

RELACIONAMENTO

SERVIÇOS

www.toolboxtm.com.br / Projetos Empresariais Fonte: Rafael D’Andrea

Rafael D´Andrea
Luiz Sedeh

Publicado originalmente no site www.toolboxtm.com.br em 22/05/2013.
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Capítulo 2

Shopper Marketing

2.1. Introdução ao shopper marketing: integrando a ciência 
com a prática de shopper marketing

Este capítulo objetiva trazer contribuições de artigos científi cos publicados em 
importantes periódicos no tocante à prática de shopper marketing. Para isso, inicialmente 
explora-se seu conceito sob a perspectiva acadêmica. Em seguida, é apresentada uma 
discussão sobre a sua prática em um ambiente multicanal, ou seja, envolvendo diversos 
tipos de varejistas que possuem diferentes características e que infl uenciam o processo de 
geração de experiência ao shopper. 

2.1.1. A de� nição de shopper marketing sob a perspectiva cientí� ca

Shopper marketing é um termo relativamente novo. Apesar disso, envolve conceitos 
que já vêm sendo abordados em marketing há muito tempo,principalmente na literatura 
de comportamento do consumidor e de comunicação de marketing. Este termo passa a 
ser cada vez mais utilizado no ambiente empresarial e, também, no ambiente acadêmico 
científi co, conforme destacam importantes periódicos como o Journal of Retailing e o 
Journal of Marketing. Apesar disso, sabe-se que o uso deste conceito motiva e direciona 
uma aplicação com foco específi co: o cliente fi nal quando desempenha o papel de compra 
de produtos de consumo.

O ponto fundamental do conceito de shopper marketing envolve o foco no processo 
de compra das marcas de consumo no varejo por parte de pessoas que não necessariamente 
irão consumir os produtos comprados por elas, abrangendo conceitos e ferramentas desde 
antes da compra até durante e depois dela. Conforme defi nido em 2011, em artigo publicado 
pelo Journal of Retailing, shopper marketing refere-se “ao processo de planejar e executar 
todas as atividades de marketing que possam infl uenciar o comprador – ou shopper – durante 
sua jornada de compras”. Por sua vez, o conceito de jornada de compras – ou path to 
purchase – explora a importância de levar em consideração os estímulos de marketing que 
antecedem a compra dos produtos de consumo, mas que, de alguma maneira, infl uenciam 
o conhecimento e a consideração desses produtos, motivando sua compra.

Assim, durante a jornada de compras, as estratégias de comunicação de marke-
ting, como propaganda, eventos e patrocínios, dentre outras possibilidades, estimulam 
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os consumidores quanto à compra de determinados produtos. Por sua vez, as ações de 
comunicações que acontecem nas lojas varejistas e são patrocinadas pela indústria, como 
merchandising, também têm um papel fundamental no sentido de infl uenciar o consumidor 
ao longo de sua jornada de compra.

As estratégias de comunicação de marketing que buscam alcançar o consumidor 
fora das lojas, por exemplo, por meio de anúncios nas diversas mídias, leva em consideração 
os fatores envolvidos antes da compra, ou pre-shopping, objetivando criar condições para 
que os consumidores passem a conhecer e considerar a possibilidade de comprar algumas 
marcas anunciadas. Já as atividades de comunicações realizadas dentro das lojas objetivam 
infl uenciar o consumidor no momento da compra. 

Em conjunto, essas atividades permitem infl uenciar o comportamento dos con-
sumidores quando estão nas lojas varejistas dos diversos canais a favor de determinadas 
marcas e produtos, gerando um efeito nas vendas dessas marcas. 

Em resumo, artigos científi cos concordam com as seguintes características quanto 
ao conceito de shopper marketing:

• o foco em necessidades específi cas do shopper por meio do seu entendimento, 
assumindo que consumidores e shoppers nem sempre são os mesmos e, mesmo 
quando o são, o shopper possui um diferente comportamento enquanto faz suas 
compras versus enquanto consome os produtos por ele já comprados;

• a efetiva colaboração entre varejistas e fabricantes é de fundamental importância. 
Isso aumenta o escopo do conceito de shopper marketing, incluindo atividades como 
gerenciamento de categorias, trade marketing, merchandising, in-store marketing, 
programas de relacionamento indústria-varejo e gerenciamento da força de vendas;

• as atividades de marketing nos pontos de vendas (varejistas) não devem ser limita-
das ao que acontece “dentro da loja”, mas, sim, devem incluir todas as atividades 
que buscam infl uenciar o comportamento de shoppers durante sua jornada de 
compras. Ou seja, inclui os estímulos “fora da loja”. Tal integração das decisões e 
atividades de marketing que acontecem tanto “dentro” quanto “fora” da loja deve 
ser consistente a fi m de evitar problemas quanto à proposta de valor percebida 
das marcas e produtos. 

2.1.2. O comportamento do shopper em diferentes canais e a compra por impulso

Em mercados emergentes, como o Brasil, o entendimento da dinâmica dos canais 
de distribuição para marcas de consumo é importante em virtude da existência de uma série 
de intermediários, que variam em relação a tamanho, porte, propriedade (lojas individuais 
ou que pertencem a alguma rede), dentre outras variáveis. Ademais, é de fundamental 
importância para buscar infl uenciar o shopper em sua jornada de compras que, hoje, é uma 
jornada multicanal. Ou seja, que se dá por meio de diversos formatos de loja, plataformas 
de tecnologia e pontos de contato envolvidos desde a busca da informação sobre produtos, 
até sua compra. 

A presença, no mercado brasileiro, de diferentes formatos de lojas no varejo 
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alimentar, especifi camente, também faz com que o nível de concentração no ambiente 
varejista seja menor quando comparado com mercados maduros e mais desenvolvidos, 
trazendo implicações para os programas de marketing das indústrias de consumo que 
dependem de um conjunto de intermediários para que seus produtos estejam disponíveis 
aos consumidores.

Em virtude das características específi cas de cada tipo de varejista, duas variá-
veis devem ser consideradas no contexto das decisões de atividades de comunicações que 
acontecem “fora” e “dentro” das lojas para infl uenciar os shoppers: o nível de compras por 
impulso e a missão de compras. Essas variáveis podem variar de acordo com diferentes tipos 
de varejistas. Artigos científi cos publicados sobre este tema corroboram tal constatação. 

Primeiramente, a missão de compras das pessoas no momento em que estão dentro 
dos pontos de vendas representa o objetivo da ida delas às lojas varejistas. Considerando 
que os objetivos de compras dos consumidores são diferentes, por exemplo, quando visitam 
as lojas de vizinhança e as grandes lojas e, ainda, que consumidores são diferentemente 
suscetíveis aos estímulos de comunicações nas lojas em diferentes missões de compras, 
os efeitos das comunicações dirigidas ao varejista (push) e dirigida ao consumidor (pull) 
podem também variar por canal. 

Especifi camente sobre as compras não planejadas, ou por impulso, tradicional-
mente acredita-se na afi rmação de que mais da metade das compras que acontecem nos 
pontos de vendas acontecem por impulso, ou seja, não são planejadas pelos consumidores. 
Artigos científi cos reforçam a importância da compra por impulso, mas, alegam que a sua 
intensidade depende da categoria de produto, das características do varejista em questão, 
dentre outros fatores. Apesar disso, pesquisadores em marketing têm concordado que as 
compras não planejadas podem ser impulsionadas pela existência de comunicação dos 
produtos dentro das lojas varejistas, dentre outros fatores que infl uenciam as compras por 
impulso. Esses pontos têm levado os gestores de marketing a atribuírem, cada vez mais, 
importância a atividades de comunicações dentro das lojas, como o merchandising. 

Mesmo assim, com as mudanças no ambiente competitivo e de consumo, alguns 
pesquisadores começam a questionar as taxas elevadas de compras por impulso identifi cadas 
por executivos e questionam, também, até que ponto as atividades de marketing promovidas 
nas lojas varejistas geram bons resultados aos fabricantes. 

Portanto, conforme descrito, foi observado que o nível de compras planejadas e 
objetivos de compra podem variar de acordo com características dos varejistas. Assim, os 
efeitos das comunicações também podem ser diferentes para cada tipo de canal no varejo 
alimentar, pois estão relacionados com a missão de compras do consumidor e também 
com o nível de compras não planejadas.

O debate sobre a relação entre a missão de compras e o nível de compras não 
planejadas no varejo tem evoluído. Após resultados encontrados por Kollatt e Willettem em 
artigo publicado em 1967, que foram os proponentes das investigações sobre o assunto, os 
autores Bell, Corsten e Knoxposteriormente, em artigo publicado no Journalof Marketing 
em 2011, sugeriram que, quando os consumidores vão às compras com objetivos mais 
abstratos, por exemplo, objetivando comprar produtos para a semana ou o mês inteiro, a 
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incidência de compras por impulso aumenta em 60%. 
Por outro lado, os mesmos autores identifi caram que, quando os consumidores 

vão às compras com objetivos mais concretos, ou bem defi nidos, e em compras menores, 
envolvendo, por exemplo, o objetivo de comprar produtos para o dia a dia ou para consumo 
imediato, a incidência de compras por impulso é menor. 

2.1.3. Como isso pode ser aplicado no Brasil? 

Considera-se que, no Brasil, os consumidores vão a diferentes canais para atender 
a diferentes objetivos de compras. Por exemplo, no varejo alimentar: 

• para as lojas de vizinhança, por estarem mais convenientemente localizadas e 
possuírem sortimentos mais limitados, justifi ca-se a existência de um objetivo de 
compras mais concreto por parte dos consumidores, o que, segundo os estudos 
revisados, diminui a incidência das compras por impulso e, consequentemente, 
pode afetar a efetividade das atividades de comunicações como merchandising, 
que alcançam o consumidor dentro da loja;

• porém, pelo fato de as pessoas irem com um objetivo de compra mais defi nido às 
lojas de vizinhança, as atividades de comunicações que infl uenciam os consumi-
dores fora do ambiente das lojas, como a propaganda, tendem a ser mais efetivas, 
conforme será testado seguindo a hipótese proposta ao fi nal deste item;

• para as grandes lojas, em geral mais afastadas dos centros urbanos, acredita-se que 
o objetivo de compra seja mais abstrato, aumentando a importância de atividades 
como merchandising, conforme será verifi cado a partir da hipótese descritas ao 
fi nal deste item.

Em estudo apresentado em 2012 pelo Marketing Science Institute, foi identifi cado 
que, no Brasil, o nível de compras não planejadas cai em até 22% quando o cliente fi nal 
escolhe a loja baseado no critério de localização conveniente. Sendo assim, como o obje-
tivo das atividades de merchandising é estimular a compra desses produtos, mas também 
envolve estimular as compras por impulso, essas atividades podem não gerar elevados efeitos 
nas vendas dos canais compostos por pequenos supermercados de vizinhança, padarias e 
mercarias, pois são lojas que oferecem justamente localização conveniente, ao contrário 
do canal formado pelos grandes supermercados.

Além disso, foi identifi cado que os maiores níveis de compras por impulso acon-
tecem entre os consumidores de alta renda, o que pode levar a uma maior efetividade 
das atividades de comunicações dentro da loja, como merchandising, pois essas atividades 
objetivam infl uenciar o consumidor no momento da compra. 

No mesmo estudo científi co, foram apontadas importantes características do 
comportamento dos clientes fi nais (shoppers) no ambiente de varejo no Brasil, China, 
Estados Unidos e Holanda, permitindo a comparação entre esses dois primeiros países 
emergentes com os outros dois países desenvolvidos. A seguir estão ilustrados alguns dos 
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resultados apresentados pelos autores. 
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Fonte: Knox, Bell e Corsten (2012, p. 41).

Verifi ca-se que, quanto mais abstrato é o objetivo de compra do cliente fi nal nas 
lojas varejistas, maior é a variação positiva no nível de compras por impulso. Quando o 
objetivo de compras é mais concreto, por exemplo, envolvendo a compra de produtos 
específi cos para consumo no mesmo dia ou para atender às necessidades imediatas do 
consumidor, o nível de compras por impulso é menor.

Considerando tudo isso, os efeitos das atividades de marketing push e pull para 
infl uenciar o shopper podem também variar de maneira relacionada a esses objetivos nesses 
canais e aos atributos de cada canal. O gráfi co a seguir ilustra a importância de cada objetivo 
de compra do consumidor em lojas de autosserviço e em lojas tradicionais, como padarias 
e mercearias. 
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Fonte: Painel domiciliar KantarWorldpanel, disponível em APAS (2010). 

Observa-se, portanto, que a importância do canal de autosserviço para as compras 
de abastecimento é maior que a do canal tradicional. Analisando que no Brasil e, relacionado 
com os resultados publicados pelo Marketing Science Institute, para objetivos de compra 
de abastecimento a taxa de compras por impulso aumenta mais do que para os outros 
objetivos de compra do consumidor, a possibilidade de que as atividades de comunicações 
desenvolvidas dentro das lojas varejistas que buscam estimular a compra de determinados 
produtos nos pontos de vendas, poderá ser mais interessante para os canais de autosserviço, 
assim como as demais atividades que busquem estimular a compra por impulso. 

Enquanto isso, verifi cou-se que, no canal tradicional, os objetivos de compra são 
mais concretos. Sendo assim, o nível de compras por impulso é menor, podendo compro-
meter o efeito incremental nas vendas gerado pela atividade de merchandising nesse canal, 
dentre outras que tenham a função de estimular a compra por impulso. A discussão sobre 
esses pontos contribuiu para a formulação de estratégias orientadas ao shoppers, que devem 
levar em conta fatores específi cos de cada canal, ou tipo de varejista que o shopper acessa 
durante sua jornada de compras. 
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2.2. Homem às compras: eles não são todos iguais

O mundo está mudado, especialmente no que diz respeito ao papel que homens 
e mulheres desempenham tanto na vida privada quanto profi ssional. Ao mesmo tempo 
em que as mulheres, cada vez mais, se destacam em suas carreiras, os homens passam 
a participar mais ativamente das atividades domésticas, desde a ajuda nas tarefas da 
casa até uma maior presença na criação dos fi lhos. Essa maior participação dos homens 
no dia a dia da casa se refl ete na crescente presença deles nos supermercados: cerca 
de 31% dos shoppers presentes no varejo alimentar já são homens, cerca do dobro do 
que era registrado há 30 anos (14% dos shoppers eram do sexo masculino em 1985).

A partir dessa constatação, a Toolbox Consultoria percebeu a importância 
de entender melhor o comportamento deste comprador e realizou o estudo “Homem 
às Compras!”, que entrevistou 600 homens, de 18 a 70 anos de idade, durante os 
meses de fevereiro e março de 2014. Para a pesquisa foi utilizada também a técnica de 
observação in loco do processo de compra, além de ter sido realizado um desk research 
que avaliou mais de 70 fontes nacionais e internacionais sobre o assunto. O principal 
objetivo da pesquisa foi verifi car a veracidade de alguns mitos bastante disseminados 
sobre o comportamento de compra dos homens. Como resultado do levantamento, 
de dez mitos inicialmente mapeados, oito foram derrubados, e foi possível identifi car 
seis diferentes perfi s de shoppers masculinos.

Os primeiro mito confi rmado foi o que afi rma que “homens não ligam para 
marcas”. O estudo revelou que 84% não é fi el à marcas de uma forma geral, apesar 
de muitos se mostrarem bastante fi éis à marcas que geram engajamento. Isso pode ser 
explicado pelo fato de os homens serem bastante “novidadeiros”: 51% deles disseram 
que buscam novos produtos (nos Estados Unidos são 63%).

O outro mito que se mostrou verdadeiro é que «homens são pragmáticos», ou 
seja, racionais e pouco suscetíveis a estímulos emocionais ou sensoriais. Os números da 
pesquisa mostraram que 52% dos homens vão às lojas munidos de listas de compras, 
contra apenas 10% das mulheres, e que 83% deles planejam todos os itens que vão 
comprar. Um número que ajuda a reforçar este perfi l é que 18% dos shoppers masculinos 
nem passam em corredores onde estão itens não planejados. Para tentar conquistar 
este cliente uma dica é trabalhar o conceito de solução, ou seja, agrupar produtos 
complementares em um mesmo local para induzir as compras casadas não planejadas.

Mas muita coisa não é bem como se imagina. A crença que apenas homens 
solteiros vão ao supermercado não se confi rmou, pois os números mostraram que 66% 
dos homens que estão nas lojas são casados. Este número refl ete a nova divisão de 
tarefas nos lares, nova realidade em que 55% dos homens dividem não só as atividades 
domésticas, mas também as contas com a mulher. E o papo de que o homem gasta mais 
quando está sozinho também não se sustenta: a pesquisa mostrou que quando ele vai ao 
supermercado acompanhado pela esposa ou os fi lhos o valor da conta é bem mais alto.
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Homens gostam de ir ao supermercado? Diferente do que o senso comum pro-
paga, os homens gostam sim de fazer compras. Apenas 12% afi rmaram que consideram 
esta atividade desagradável, número ainda menor que o do mercado americano, em que 
cerca de 1/3 dos homens afi rma não gostar de ir às compras. Eles não só gostam de ir ao 
supermercado como são generosos e nada pães-duros: apenas 6% disseram optar sempre 
pelos itens mais baratos e 33% fazem opção pelo mais em conta apenas na compra de 
categorias com as quais têm baixo envolvimento.

Um importante mito que foi desfeito pela pesquisa é aquele que diz que apenas 
homossexuais e metrossexuais se importam com produtos de higiene e beleza. Os itens 
for men são usados por 76% da amostra e 65% dos entrevistados leem as embalagens 
para entender a diferença destes produtos frente aos convencionais. A história de que o 
homem usa qualquer produto fi cou para trás: 44% deles querem inovações e produtos 
específi cos para suas necessidades também em outras categorias, como iogurtes (10% da 
amostra citaram esta categoria como uma em que veem grande possibilidade de criação 
de produtos focados no homem).

Há uma imagem persistente de que os homens fi cam perdidos nos supermercados 
quando estão sozinhos, mas isso não é verdade. Apenas 25% realmente se perdem e, se isso 
acontece, também diferente do que se acredita, os homens não têm problemas em pedir 
ajuda: 37% deles recorrem ao auxílio de funcionários do estabelecimento se necessário. 
Também caiu por terra a ideia de que os homens são individualistas e só vão ao super-
mercado comprar itens para consumo pessoal. Os dados apontam que 87% dos homens 
fazem compras para toda a família.

Um resultado bastante importante do estudo foi a derrubada de um mito fun-
damental: todos os homens são iguais. Os dados permitiram mostrar o quão diversos são 
os shoppers masculinos a partir da defi nição de seis perfi s diferentes identifi cados após a 
análise e cruzamento dos dados: shopper expert (53% do total), executador de tarefas (15%), 
comprador selfi e (13%), dono de casa (12%) e iniciante (2%). Ao traçar estes perfi s fi cou 
mais clara ainda a necessidade de transformar e adaptar a proposta de experiência de compra 
do varejo alimentar para conquistar também este público. O marketing de varejo hoje não 
é feito para este novo homem, sendo 100% pensado para as mulheres, e os storytelling têm 
que ser diferentes. Entender mais a fundo cada um dos seis perfi s propostos é essencial 
para que marcas e varejistas possam rever suas estratégias de shopper marketing e vender 
de forma mais efetiva para o público masculino. 

Juliana Nappo
Texto adaptado da entrevista com Rafael D´Andrea publicada pelo Meio & 

Mensagem 20/06/2014.
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Perfi l do consumidor do sexo masculino
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2.3. O homem como shopper: desafi os em ano de Copa

Nos últimos 1950 anos, a mulher conquistou espaço no mercado de trabalho e, em 
consequência, ganhou relevância como provedora e decisora do orçamento doméstico. Com 
tal independência fi nanceira, há décadas a mulher está no centro das atenções da indústria, da 
propaganda e do varejo.

Em contrapartida, nesse período o homem passou a enfrentar uma nova realidade, em 
que seu papel tradicional - provedor, protetor, decisor - foi colocado em xeque. Ele deixou de 
ser o único provedor, atravessou várias fases, desde o “metrossexual” nos anos 1990 até o novo 
homem. Essa transformação representou a ruptura radical de alguns valores - “homem não é 
vaidoso”, “lugar de homem não é na cozinha” etc. - e as indústrias de cosméticos e de produtos 
gourmet souberam aproveitar esse momento.

A mudança na sua autoimagem abriu espaço para um homem que procura o equilíbrio. 
Pode-se verifi car mundialmente uma tendência de deixar o emprego tradicional em troca de um 
estilo de vida que possibilite exercer a paternidade e estar mais presente em casa, se envolver em 
atividades domésticas e, dessa forma, estabelecer uma relação mais igualitária com seu cônjuge.

Hoje ele ainda paga as suas contas, mas também busca as crianças na escola, participa de 
cursos de pré-natal, cozinha e chora nos cinemas. Passou a ser não apenas o decisor, mas também 
o corresponsável pela compra de categorias em que sempre foi ignorado como shopper (para se ter 
uma ideia, mais de 17% dos shoppers de produtos de limpeza são do sexo masculino). E quando
vai às compras, o que encontra são lojas focadas nas mulheres. Mas nem só de queijos, bebidas 
e produtos para barba vive o homem.

O varejo deve reconhecer essa evolução da espécie, devolvendo para o homem atual 
parte do que eles perderam. Assim, eles poderão sentir-se seguros ao passar no supermercado e 
levar para a casa o jantar do dia com a mesma confi ança do caçador de outrora. Mas o varejo 
está preparado para isso?

A resposta é “ainda não”. Os homens são um terço dos shoppers de hipermercados 
nas grandes cidades, mas não têm sequer seus comportamentos e necessidades estudados. Os 
machos de hoje querem o melhor preço, mas acham o ato de comprar entediante. Eles querem 
ser tratados individualmente, desejam ser ouvidos e instruídos de forma simples e direta pelo 
atendente e buscam uma experiência que envolva instrução sobre o que comprar e como usar; 
veja o fenômeno dos açougues-boutique, por exemplo. Eles também querem encontrar os pro-
dutos facilmente e ver comparações entre marcas. Entretanto, o que eles valorizam mesmo é o 
serviço no estilo antigo; veja a quantidade de barbarias vintage que tem aparecido. Os homens 
precisam de muitas coisas que nem nós, pesquisadores, sabemos. Isso acontece porque achamos 
que já sabemos demais sobre eles. Os paradigmas mudaram e esse shopper está cada vez mais 
novo. Eles formam um grande mercado não “comoditizado” e procuram inclusão. Vale a pena 
ouvi-los nesse ano de Copa do Mundo, afi nal, ninguém quer que o mercado volte para o tempo 
em que eles eram de Marte e elas eram de Vênus.

 
Rafael D´Andrea

Publicado originalmente na Revista Super Varejo em março de 2014.
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2.4. Como criar shopper insights de forma simples

Saiba como escapar da “armadilha racional” na hora de montar o budget de seu 

departamento sem deixar de lado o pragmatismo

FONTE: Portal Mundo do Marketing

Fase 1: Primeiro conheça o seu problema

Se você não equacionar um ou alguns problemas de forma específi ca, não conse-
guirá respostas para ele(s). Comece identifi cando as barreiras de compra do produto (ou 
seja, aspectos que inibem o desejo à escolha ou compra do produto por parte do shopper). 
As barreiras podem ser identifi cadas já nos hábitos de consumo. Por exemplo: como o 
shopper vai levar quatro pizzas congeladas se isso não cabe na maioria dos freezers das casas? 
O espaço no freezer funciona como barreira de compra para o produto. Depois identifi que 
soluções que possam resolver problemas do shopper. A pergunta aqui não é “o que produto 
faz?”, mas “o que ele resolve?”. Olhar a ocasião de uso dos produtos, por exemplo, é muito 
útil para conseguir “soluções” - os “cantinhos do churrasco” são um bom exemplo disso. 
Barreiras e soluções respondem à maior parte dos problemas, mas é preciso conhecer o perfi l 
do público da loja para saber que estímulos provocam as reações que sua marca deseja. A 
Internet é uma boa fonte de dados sobre estímulos para a maioria dos públicos e “tribos” 
entre 11 e 50 anos de idade.

Fase 2: Coletando dados

Esta etapa é dividida em quatro partes:
• A - Conte;
• B - Observe;
• C - Interaja;
• D - Cruze os dados.
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A - Conte: Em shopper marketing a coleta de dados não vem apenas de pesquisas 
formais, mas é virtualmente possível obter insights de tudo o que se pode contar no ponto 
de venda (PDV). Por exemplo, o fl uxo de shoppers por período, compradores, browsers e 
buyers. Contar eventos incorridos por atividade permite concluir aspectos chave do plane-
jamento de compras, uso de promoções. E muitos outros indicadores podem ser contados. 
Portanto, peça vários e crie os que não tiver. Conte a frequência de ida ao varejo, a compra 
média, o número de pessoas que compraram e que não compraram etc.

B - Observe: Observe os caminhos feitos pelo shopper, suas rotas dentro e fora da 
loja, o que faz dentro da loja, como reage aos estímulos, quais itens abandona no fi nal da 
compra, para onde olha e o que faz em datas especiais. Isso vai lhe dar o “como”.   

C - Interaja: Entreviste as pessoas para “obter por quês”? Vá as suas casas, faça 
perguntas no PDV, entre em grupos e chats, fale com consumidores, shoppers, varejistas, 
repositores e colegas. Quanto mais pontos de vista, melhor.

D - Cruze os dados: A chave da análise é cruzar os dados, sejam de sell-out, dados 
demográfi cos de shoppers, de regiões, reclamações de SAC, distribuição numérica, market 
share ou elasticidade preço-demanda. Quanto mais correlações forem feitas, mais revelações 
aparecerão para você sobre a dinâmica do mercado.

Fase 3: Conectando os pontos

Nesse caso isso signifi ca fazer uma leitura simultânea de várias pesquisas, inclusive 
bibliográfi cas, que devem compor um quadro de diagnóstico. A cada nova pesquisa, dado 
ou observação adicionada, a sua rede de ideias fi ca mais forte, até o ponto em que você 
conseguirá um conjunto de insights à prova de bala, impossíveis de serem refutados. Acredite, 
vale a apena estruturar uma tabelinha com as conclusões de vários estudos e suas causas! 
Muitas novas recomendações virão daí e o seu planejamento do ano seguinte estará quase 
todo encaminhado depois dessa leitura cruzada. Vale inclusive mesclar insights qualitativos 
e quantitativos (os estatísticos que nos perdoem!). Não perca tempo, comece a desenhar sua 
tabela de recomendações baseadas em metaleitura de tudo o que você já tem. Afi nal, seu 
instituto de pesquisa não fará isso por você. Ao invés disso, muito provavelmente irá lhe 
apresentar apenas as conclusões de estudo ou pesquisa contratado com ele, sem levar em 
consideração que os melhores insights não se restringem a uma técnica de coleta de dados, 
mas à riqueza que é ler através de várias óticas. Para saber mais sobre isso fale conosco. Há 
uma mina de ouro de informações esperando para ser transformada em preciosos insights 
de shopper marketing!

Rafael D´Andrea
Erika Amigo

Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 30/08/2013.
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Capítulo 3

Neuromarketing

3.1. Neuromarketing em todos os lugares

A teoria econômica tradicional afi rma que as pessoas tomam decisões racionais, 
com foco na análise de custo x utilidade. Porém, frequentemente observamos compras por 
impulso nas decisões relacionadas ao consumo. O modelo de decisão de compra é muito 
mais intuitivo do que racional. E é aí que entra o neuromarketing, para complementar o 
marketing tradicional. O cérebro observado com a ajuda da tecnologia e da psicologia. A 
partir daí, infl uencia-se as preferências, as experiências e o comportamento dos consumi-
dores em relação às marcas.

De 2002 para cá, quando o termo foi usado pela primeira vez pelo professor 
holandês Ale Smidt, muita coisa mudou. No início, infelizmente, as pesquisas de compor-
tamento de consumo usando a neurociência foram várias vezes explicadas como tentativas 
de manipular o comportamento inconsciente dos consumidores. Hoje são o combustível 
de um dos campos mais promissores da economia, o comportamental - a única veia eco-
nômica capaz de criar teorias preditivas de nossas atitudes irracionais.

Razão x emoção

A teoria básica do neuromarketing começa pela explicação da dualidade entra 
razão e emoção, em que, segundo autores, áreas específi cas do cérebro são responsáveis 
por processar decisões específi cas do nosso dia a dia. É isso que tornou possível a criação 
de uma espécie de “gabarito” que permite aos especialistas ler nossas reações cerebrais 
quando somos expostos a estímulos de marketing. Possibilitando, inclusive, testar a efi cácia 
especialmente em áreas como posicionamento de marca, novos produtos, embalagens, 
ambiente de compra, tenant mix de shopping centers, experiências on-line, propagandas 
e até tabloides de ofertas.

O método também encontra inconsistências entre respostas declaradas e emo-
ções reais, permitindo entender como as pessoas justifi cam suas escolhas “racionalizando” 
decisões intuitivas. O neuromarketing é, de fato, ferramenta poderosa para compreender 
mecanismos de autoindulgência e compulsão, sendo a emoção, a atenção e a memória as 
variáveis mais medidas.
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O segredo dos cientistas é o uso de tecnologias avançadas de escaneamento do 
corpo e do cérebro. Em seus experimentos, as principais técnicas utilizadas pelos pes-
quisadores são herdadas da medicina e da psicologia. A biometria como ferramenta de 
neuromarketing é a que vem apresentando maior potencial. Sua promessa, principalmente 
com o uso do reconhecimento facial das emoções, é sair do laboratório e permitir que as 
pessoas participem de experimentos a partir de seus próprios computadores com apenas 
webcams. Matematicamente, a biometria facial já se provou ser muito efetiva na previsão 
de comportamentos de compra.

Ainda há muito o que avançar em padronização e normas, mas grandes empresas 
de pesquisa (como GFK, Nielsen e Ipsos) já investem em sua criação. Algo me diz que o 
neuromarketing está em todo lugar, ainda que não saibamos. E vai ser cada vez mais popular 
à medida em que a sociedade avança na prática para o Big Data. Vale a pena acompanhar.

Rafael D´Andrea
Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 02/06/2014 e na 

Revista No Varejo em 05/08/2014.
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3.2. Estímulos sensoriais ao shopper

Ativar os sentidos do shopper durante a jornada de compra estimula o cérebro e cria um vínculo 
emocional e de memória entre o shopper e o produto. Os cinco sentidos são as portas de entrada para 
os estímulos externos, como nossas lembranças são geradas juntamente com os sentidos, a experiência 
sensorial é muito importante no processo de compra.

Nem tudo que enxergamos o cérebro captura. Algumas imagens têm mais apelo ao cérebro 
do que outras. Em estudos de neuromarketing recentes, pesquisadores mostraram que as imagens de 
rostos humanos tem muito mais apelo emocional e, portanto, maior atratividade para o shopper do que 
cenas impessoais e, é claro, palavras. Além destes elementos, o movimento e o contraste de luz também 
são notados com facilidade, embora não produzam conexão emocional.

A audição tem sido usada para infl uenciar shoppers há décadas. Num experimento construído 
por Martin Lindstrom¹ o ritmo da música mostra ser um infl uenciador da velocidade que o cliente 
compra roupas.

Enquanto a visão e a audição podem em muitos casos ser seletivas, o olfato não oferece essa 
possibilidade. O olfato é uma via rápida para o cérebro, ele traz credibilidade para o que vemos ou 
ouvimos. Imagine que o alarme de incêndio do seu escritório toque. Poucos se levantam e saem ime-
diatamente, mas se o som do alarme for associado ao cheiro de plástico queimado, certamente todos 
correrão! Isso é credibilidade.

Provavelmente em todas as culturas comida é sinônimo de afeto. No varejo, as triviais degus-
tações fazem com frequência esse papel. O cuidado em oferecer um tratamento especial ao paladar dos 
fregueses –por meio de restaurantes e cafés dentro do supermercado - é uma fórmula de sucesso da 
Eataly de Nova Iorque.

Estimular os shoppers a pegar o produto aumenta as chances de vendê-lo. As embalagens de 
brinquedo atuais já vêm com aberturas que permitem o toque. Estas sensações são muito convincentes 
até mesmo em bancas de jornal. As bancas que permitem folhear as revistas vendem muito mais unidades 
do que aquelas onde há o tradicional aviso “não folhear as revistas”.

Algumas marcas criam assinaturas sensoriais que vão além do logo e das palavras. Imagine o 
que seria da Intel sem a sua música característica? E a Harley Davison sem o barulho peculiar de seus 
motores? Como seria a experiência de compra na Le Lis Blanc sem a sua fragrância específi ca? Certamente 
boa parte do sucesso da Whole Foods americana está em permitir que degustemos muitos produtos 
frescos. Enfi m, os desafi os dos estímulos abrem uma nova fronteira para nós da área de shopper marketing.

Por último e não menos importante, é possível explorar os sentidos do shopper também na 
web, profi ssionais de marketing digital e redatores podem criar textos que levam o shopper a imaginar 
estímulos sensoriais… Pelo menos até o dia em que a internet seja capaz de entregar aromas e sabores.

1 Dados apresentados por  LINDSTROM, MARTIN.  Disponível em <http://
www.martinlindstrom.com/the-sounds-of-shopping/>

Rafael D´Andrea
Erika Amigo

Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 02/09/2013.
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3.3. O que faz você feliz?

A maioria de nós já ouviu na TV o conhecido comercial do Pão de Açúcar que 
pergunta: “O que faz você feliz?” O comercial traz uma pergunta muito pertinente. E do 
ponto de vista do shopper marketing podemos nos desafi ar a criar respostas para outra ques-
tão: Como oferecer uma experiência de compra mais feliz ao shopper? Como decifrar o que 
realmente se passa na mente das pessoas? Ao ancorar uma marca a felicidade, podemos 
desenvolver estratégias de branding que impactam os consumidores em muitos níveis. Para 
tanto, é hora de procurarmos conhecer mais profundamente os gatilhos inconscientes e 
emocionais que são responsáveis pelo comportamento das pessoas, e como isso se refl ete nas 
decisões de compra. Nossa proposta aqui é abrir as perspectivas para disciplinas que vão além 
do marketing, como fi losofi a, linguística, neurociência, antropologia, sociologia, biologia, 
e por que não, espiritualidade? O objetivo é encontrar espaço na mente dos shoppers onde 
exista uma conexão emocional, uma lembrança marcante, uma experiência da infância em 
que isso possa fazer toda a diferença.

A série de artigos que iremos apresentar em seguida representa uma provocação, 
uma tentativa de inspirar os profi ssionais de marketing, vendas e trade marketing a abertura 
destas perspectivas no mundo corporativo. Como a gente se conecta com o shopper sem 
simplesmente chamar a atenção de forma intrusiva? Como simplifi car a comunicação através 
do storytelling? Colocando o processo de decisão do shopper dentro de um contexto que faz 
sentido para ele, almejamos focar em construir uma conexão emocional com o consumidor, 
indo além do conceito simplório de fi delidade que busca por meio do estímulo econômico 
criar a repetição de compra que constitui uma ilusão de lealdade.

Reunimos despretensiosamente conhecimentos em diversos setores que, sincera-
mente, não são nossa especialidade como consultores das marcas de bens de consumo. São 
coleções de ideias que, de alguma forma, compuseram uma resposta entre as várias possíveis, 
para o desafi o que nos colocamos diariamente nesse negócio: como fazer melhor hoje do que 
fi zemos ontem. Aproveite a leitura e sinta-se à vontade para contribuir com seus pensamentos.

FONTE: Acervo Toolbox
Rafael D´Andrea

Erika Amigo
Publicado originalmente no site www.rafaeldandrea.com.br em 10/06/2013.
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3.4. O melhor do 1º dia da Neuro Retail 2013

3.4.1. Por que neuromarketing?

Nós sempre nos interessamos por marcas que conseguem construir uma relação 
mais profunda com o shopper no ambiente de varejo. Gostamos de comprar estórias tanto 
quanto gostamos de consumir os produtos das nossas marcas preferidas.

De fato, comprar é uma atividade que ativa tanto o nosso cérebro intuitivo quanto 
o nosso cérebro analítico. Temos dois sistemas funcionando simultaneamente quando 
vamos a uma loja: um que cuida do piloto automático, envolvendo os nossos sentidos e 
emoções, e outro que delibera racionalmente sobre o que devemos ou não fazer. Andar de 
bicicleta ou amarrar um cadarço são atividades que uma vez aprendidas se tornam intuiti-
vas. Entretanto, ambas requerem movimentos altamente complexos. É só tentar descrever 
como amarrar os sapatos que podemos perceber o grau de difi culdade.

O neuromarketing pode ajudar as marcas a serem escolhidas de forma intuitiva, 
inconsciente. O sonho de toda marca é ser comprada no piloto automático pelo seu shopper. 
Quando analisadas, as decisões de compra se tornam muito objetivas, portanto é necessá-
rio oferecer uma vantagem para que o cérebro opte racionalmente por um produto. Isso 
acontece quando, por exemplo, lidamos com a difícil tarefa de comprar produtos saudáveis 
para nós mesmos. Decidir emocionalmente é muito mais rápido e confortável porque parte 
de uma avaliação superfi cial das opções, tendo como pano de fundo nossos desejos mais 
implícitos. É com esse desafi o que o neuromarketing se apresenta.

“Os consumidores não pensam como sentem, eles não sentem 
o que dizem e não dizem o que realmente fazem.” (D. Ogilvy)

Para construir a experiência de compra capaz de conectar emocionalmente o 
shopper é preciso conhecer o funcionamento da sua mente. Os estudos apresentados na 
Neuro Retail 2013 relativos ao varejo físico apontam para a conclusão de que diferenças 
culturais são pouco signifi cativas do ponto de vista das estratégias de decisão dos shoppers. 
Muitos testes mostraram que homens e mulheres de uma mesma cultura diferem mais na 
forma de pensar do que ocidentais e asiáticos, por exemplo. Portanto, não é necessário uma 
amostra global para se ter uma boa ideia do funcionamento da mente do shopper brasileiro, 
por exemplo, se usarmos técnicas de pesquisa do neuromarketing para isso.

Mais do que nunca fi cou evidente que as pesquisas tradicionais – com “papel e 
lápis” – como os grupos focais e as entrevistas de intenção não são capazes de criar modelos 
preditivos acurados sobre o comportamento das pessoas. Nas palavras de David Ogilvy 
(adaptação livre para o português): “os consumidores não pensam como sentem, eles 
não sentem o que dizem e não dizem o que realmente fazem”. O que isso signifi ca? Que 
boa parte do investimento em pesquisa de mercado atualmente despendido pelos brand 
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managers não passa de Power Point sem valor.
E isso tem impacto até mesmo na economia. Hoje, com as pesquisas de 

neuromarketing, é possível compreender por que as pessoas agem irracionalmente. Até o 
surgimento da economia comportamental a premissa de um consumidor irracional era 
desconsiderada. Agora sabemos que as emoções estão por trás da irracionalidade – um 
fenômeno mais comum do que pensamos – e isto terá um profundo impacto na medida 
em que o objetivo de marketing é oferecer os estímulos para mudar o comportamento 
das pessoas em relação a uma marca ou produto. Esses estímulos não precisam mais tratar 
de preços ou vantagens racionais, mas de pequenas “cutucadas” (nudges, como dizem os 
economistas comportamentais) capazes de atuar no inconsciente das pessoas, fazendo com 
que inconscientemente ajam conforme o previsto. Em tese, as aplicações das pesquisas 
apresentadas neste fórum vão desde o planejamento arquitetônico de um shopping center, 
a escolha das lojas que lá estarão, até a formulação de políticas públicas de conscientização 
das massas, passando por design de embalagem e até pelo messaging de um comercial de TV.

3.4.2. Técnicas de pesquisa em neuromarketing: entre todas, uma desponta pelo 

baixo custo

Algumas das principais técnicas apresentadas para capturar a essência do pensa-
mento humano já são velhas conhecidas, como o eye tracking, o eletro encefalograma (EEG), 
a mensuração de sinais vitais (dilatação da pupila, sudorese, temperatura, frequência cardíaca, 
respiração, respostas cutâneas etc.). Mas a técnica mais surpreendente que desponta como 
baixo custo para aplicações em marketing é o facial coding (a decodifi cação das emoções 
a partir das expressões faciais). Os softwares já estão tão avançados que é possível analisar 
grandes amostras utilizando webcam e crowd sourcing.

3.4.3. Tempo, dinheiro e ansiedade

Dinheiro, tempo e ansiedade são as três “moedas” com as quais compramos. (Herb 
Sorensen, Phd). Elas dizem respeito às três variáveis fundamentais que sempre levamos em 
conta quando decidimos entrar em uma loja. Do ponto de vista neurológico, quando 
desejamos um objeto, ou serviço, a possibilidade de obter este produto é uma espécie de 
recompensa que temos ao entrar em contato com o item. Adoramos ir a lojas que nos 
envolvem com uma estória. O custo do produto é algo que nos causa afl ição (mental pain). 
Então, transformar a experiência de compra em algo que ofereça mais recompensa do que 
afl ição é fundamental para que o varejo possa aumentar o valor percebido de seus produtos, 
e consequentemente obter mais lucros.

O contrário também acontece. Quando a experiência de compra não transfere 
valor para os produtos, torna-se fundamental baixar os preços. Percebemos isso quando 
visitamos uma unidade da rede Dia%, por exemplo. O mecanismo de compensação da 
mente dos shoppers é o principal objeto de estudo quando buscamos compreender a relação 
das emoções e o ato de comprar (call to action). Da mesma forma, o tempo de compra 
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também infl uencia as emoções do shopper, neste caso, tudo depende da expectativa que ele 
tem em relação ao formato de varejo. Por exemplo, nos irritamos quando despendemos 
mais tempo do que gostaríamos em uma fi la de checkout. Esperamos que os hipermercados 
tenham preços mais baixos do que as lojas de vizinhança pelo simples fato de que o tempo 
para comprar é maior. A ansiedade de não encontrar os produtos que buscamos também 
é uma barreira para cestas maiores de compras. Facilitar a compra é importante para não 
destruir o valor da experiência no ponto de venda.

3.4.4 Vinte princípios de marketing para conectar emocionalmente com os 
shoppers:

1. Facilite a busca. Avise e eduque o shopper sobre os produtos que oferece. Algo 
pouco comum em nosso país é, por exemplo, comparar produtos concorrentes segundo 
sua fi nalidade ou uso.

2. Crie um contexto. “O melhor jeito de tornar um produto irrelevante é tirá-lo 
do seu contexto”- Steve Sands, PhD, palestrante do Fórum.

3. Mantenha a sua mensagem fresca. Quando a mensagem é sempre a mesma, 
nosso cérebro tende a ignorá-la depois de um tempo. O mundo digital nos possibilita inovar 
constantemente a partir da mensagem anterior e mesmo no PDV o digital signage pode 
nos ajudar a renovar a abordagem com os shoppers.

4. Quebre a barreira da culpa. Ofereça oportunidades para que seu shopper raciona-
lize a favor de seu produto. E se este for um produto que traga à tona a culpa no momento 
da compra, se esforce ainda mais dando razões para justifi car o impulso. (Não se preocupe, 
com um empurrãozinho, as emoções são tão fortes que o shopper irá criar uma justifi cativa 
plenamente aceitável para simplesmente seguir os seus impulsos). “Neuromarketing é mais 
necessário em categorias que criam insegurança” - Michelle Adams, palestrante.

5. Dê ideias e sugestões aos seus fregueses. As pessoas adoram quando damos 
razões para comprarem. Às vezes, mencionar que outras pessoas também compram aquele 
produto é motivo sufi ciente para muitos já abrirem as suas carteiras. Em outros casos é 
preciso mostrar aplicações e situações de uso.

6. O valor pode ser adicionado de muitas formas, o preço é só uma maneira. Preço 
é o principal driver de rentabilidade. Na maioria dos casos vale a pena agregar valor com 
uma experiência mais interessante de compra.

7. O cérebro trabalha com símbolos e ícones. Tire vantagem deles, mas não abuse 
das palavras. Elas ativam a razão, os ícones e símbolos falam diretamente ao coração. Dois 
ou três são sufi cientes para impactar, informar e converter a venda.
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8. As pessoas estão sempre em movimento dentro de uma loja, visualmente isto 
tem um profundo impacto no planejamento do material POP e do ambiente. Não podemos 
ignorar que as pessoas estão andando quando fazem compras, por isso restrinja o número 
de informações e posicione as peças de acordo com o fl uxo de shoppers.

9. Tudo é relativo. A percepção é relativa ao que conhecemos antes. Assim como 
preço alto ou baixo depende da referência que temos previamente. Isso é muito evidente 
no mercado imobiliário, por exemplo. Em algumas lojas, alguns itens são expostos apenas 
para criar esse efeito. “Um sweater que tem o preço de 800 euros não está na prateleira 
para ser vendido, mas para fazer com que os outros sweaters não pareçam tão caros”, disse 
o Dr. Kai-Markus Mueller, que palestrou no encontro.

10. “Liking is not wanting”. O cérebro processa o gostar em uma zona diferente do 
querer. Como explicou Phill Barden, um dos palestrantes: “Nós adoramos a antiga livraria 
do bairro, mas compramos todos os nossos livros na Amazon”.

11. Atenção, percepção e decisão. Primeiro capture a atenção visual do shopper, 
depois expresse algo que tenha signifi cado para ele e só depois infl uencie a sua decisão. 
Ninguém compra o que não pode ver no varejo físico. Produtos sem etiquetas de preços, 
por exemplo, são virtualmente invisíveis porque deixam de ser considerados.

12. As marcas precisam entender quais são seus ativos visuais. O que a Nike fez 
com seu “swoosh” (logo da empresa) foi dar signifi cado ao símbolo por meio da associação 
persistente com esportes.

13. Escassez, aprovação social, ancoragem, entre outras heurísticas ajudam a 
decisão do shopper a favor das marcas por que simplifi cam suas decisões. Esse princípio 
gera o que Steve Sands, PhD, chamou de “saliência”. “Um estímulo deve passar através do 
córtex (onde processamos a razão), … Um estímulo deve ser visual, semântico, cognitivo 
e, fi nalmente, emocional, atravessando várias camadas ou redes neuronais.

14. Memória e ambiente. O ambiente físico é importante porque aciona a nossa 
memória visual associativa. Sabe quando perdemos alguma coisa e precisamos voltar ao lugar 
em que estávamos para lembrar onde a deixamos? Então, em geral isso funciona porque temos 
a memória visual que associa o objeto ao lugar em que o utilizamos. É por isso que só lem-
bramos de comprar alguns produtos quando estamos dentro do supermercado e nunca antes.

15. Antecipe a recompensa. Quando uma marca de chocolate mostra uma pessoa comendo e se 
deliciando com o produto, ela está sugerindo uma sensação de prazer ou recompensa. “Quanto mais próximo 
da recompensa mais positiva é a resposta emocional”, afirmou o prof. Rafal Ohme em sua apresentação.

16. “Trick your shopper’s brain”. Muitos estudos foram apresentados comparando 
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respostas emocionais a anúncios de TV. Eles comprovaram que, quanto menos óbvio, mais 
atenção o anúncio recebe. Se uma mensagem nos faz parar para pensar, ela já capturou 
nossa atenção.

17. Música é uma das mais potentes ferramentas para infl uenciar o estado emo-
cional das pessoas. Alguns testes mostraram que o impacto emocional de comerciais de 
TV é muito mais alto naqueles que usaram músicas conhecidas, (com atividade no lóbulo 
temporal muito mais intensa), do que comerciais que não usaram músicas. Um exemplo 
é o comercial da Budweiser (“Th e Clydesdale Brotherhood”) no Super Bowl 2013 com a 
famosa canção “Landslide”. Essa peça teve o mais alto score neurológico entre todos os 
comerciais do Super Bowl deste ano.

18. Nem tudo é emoção. Por defi nição, shoppers são os “compradores” e não 
necessariamente consumidores. Por isso, quando estão comprando para outras pessoas – 
mesmo quando não haja conexão emocional – a compra é quase sempre concluída. Não 
devemos ignorar este fato.

19. Segmente seus shoppers. O POPAI EUA apresentou sua pesquisa de 
neuromarketing que segmenta os shoppers em quatro tipos: 1) os com pouco tempo, 2) os 
caçadores de oferta, 3) os planejadores e, fi nalmente, 4) os exploradores. Indícios mostraram 
que os exploradores são os mais suscetíveis a estímulos emocionais.

20. Neuromarketing explica o que acontece nas mentes dos shoppers, mas não explica 
os porquês. Para entender os porquês é inevitável observar e conversar com as pessoas in loco.

Concluindo, o primeiro dia da Neuro Retail “varejo físico”…

…fi cou evidente que o neuromarketing traz grandes avanços para a ciência e arte 
do varejo, abrindo possibilidades até agora impensáveis. O neuromarketing será - sem 
dúvida - uma das principais ferramentas de marketing no futuro. Já é uma grande aposta 
para institutos de pesquisa como Milward Brown, TNS, Ipsos e até para a Esomar - enti-
dade que regula o setor de pesquisa de mercado e enviou seu vice-presidente para o fórum.

Acreditamos que, à medida em que as técnicas de coleta de informações se tornem 
mais acessíveis sem perder a capacidade de previsibilidade, ouviremos falar cada vez mais 
sobre o assunto no mundo corporativo e não apenas no circunscrito ambiente de institutos 
dos pesquisa e poucos patrocinadores.

Em nosso próximo artigo falaremos sobre neuromarketing on-line e as discussões 
trazidas nos segundo dia do fórum em Amsterdam.

Até lá!
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Rafael D´Andrea
Erika Amigo

Publicado originalmente no blog Na Pele do Shopper e no site www.rafaeldan-
drea.com.br em 07/09/2013.

FONTE: Acervo Toolbox

FONTE: Acervo Toolbox

FONTE: Acervo Toolbox

“Atenção visual na loja de queijos…
Quem resiste?”

“Montanha de chocolate já partido 
grosseiramente: a antecipação do 
prazer é passada pelo produto livre 
da embalagem de plástico.”

“O cérebro dá uma paradinha para enten-
der o que esse carrinho da Bugaboo (um 
dos mais caros do mundo) está fazendo na 
calçada abandonado…Pronto! já capturou 
a nossa atenção.”

“Try me, Buy me, Love me: do 
desejo ao call to action”

FONTE: Acervo Toolbox
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3.5. Webdesign e mídias sociais ocupam o centro das atenções 
no 2º dia do Fórum Global de Neuromarketing, na Holanda

Webdesign e mídias sociais são temas do segundo dia do evento Neuro Retail 

Revolution 2013

Terminou nesta sexta-feira o Neuro Retail Revolution- fórum de neuromarketing 
global da NMSBA (http://www.nmsba.com/). O segundo dia do congresso foi dedicado 
ao shopper on-line, ou “browser” e o objetivo foi mostrar como transformá-lo em um 
comprador on-line.

A partir do uso de técnicas de eye-tracking e EEG em on-line shoppers, pesquisadores 
apresentaram estudos sobre o que funciona e o que não funciona no ambiente digital em 
termos de: webdesign; posicionamento e formato de web ads/banners; sugestões de itens 
adicionais; mídia social (em especial o impacto das sugestões de outras pessoas); integração 
multicanal com web; entre outros.

Os resultados de pesquisas científi cas com shoppers on-line apontaram alguns fatos 
interessantes e confi rmaram outros que já desconfi ávamos, eis aqui alguns “quick wins”:

• Mídias sociais: o uso de recomendações ou sugestões pode aumentar as vendas em mais 
de 20% nos sites de e-commerce, e mais 10% se os fãs colocarem suas fotos. O artifício de 
dar brindes para que outros recomendem é uma técnica que aumenta a participação dos 
fãs on-line sem prejudicar a credibilidade;

• Atenção visual: estudos confi rmaram algumas técnicas de visibilidade que aumentam 
a atenção dos usuários a partir de elementos visuais e seus posicionamentos específi cos no 
website, por exemplo: brilho em relação ao fundo, bordas diferentes, o local central da 
tela; itens que se sobrepõem; movimento; faces e locais para onde as faces estão olhando 
tem alto poder de atenção visual on-line;

• Promoções: desde a foto dos produtos até o preço, existem aspectos que oferecem 
recompensa ao cérebro e aumentam a efetividade de ofertas no e-commerce. De fato, a 
maior parte dos catálogos on-line poderiam ter melhor performance, se:

a) ativassem a função “espelho” do cérebro. Essa função é aquela que nos diz que 
algo funciona porque outros estão fazendo o mesmo. Por exemplo, colocar fotos de pessoas 
felizes com o produto, reforço de mídias sociais etc.;

b) alinhassem as expectativas do shopper com a promessa do site e produto: faça 
uma promessa que mostre como os shoppers vão ganhar com a sua oferta;

c) justifi cassem seus descontos. Faça suas promoções ganharem credibilidade ao 
explicar por que está oferecendo o desconto naquele produto e momento.

• Propaganda on-line: o uso de equipamentos móveis para acessar a internet e para 

C A P Í T U L O  3  -  N E U R O M A R K E T I N G



S H O P P E R  S A F A R I :  G E R E  I N S I G H T S ,  D O M I N E  O  T R A D E  E  C R E S Ç A  S E U S  R E S U L T A D O S56

e-commerce está explodindo, nesse contexto, banners horizontais superiores são mais visíveis 
do que os laterais quando shoppers navegam com seus tablets. Esses banners também podem 
gerar mais engajamento, porém para isso é necessário ter um contexto relevante (assunto 
similar), caso contrário, ele é visto e ignorado.

Encontramos no evento apenas uma brasileira, Eliana L. Coutinho, fonoaudióloga 
de um grande hospital de São Paulo. A doutora veio a Amsterdam apenas para o evento, 
nos disse que o campo da medicina aplicada aos negócios tem crescido no país e por isso 
se interessou sobre o tema. Ela já usa algumas técnicas da neurociência em diagnósticos e 
comentou sobre a possibilidade de, no futuro, serem estudadas também as emoções sob a 
perspectiva da sua especialidade (fono). Ela irá falar mais sobre o segundo dia do evento 
para o blog “Na pele do shopper” em breve.

Para saber mais sobre o fórum acesse: http://www.neuroretailrevolution.com/en

Rafael D´Andrea
Erika Amigo

Publicado originalmente no blog Na Pele do Shopper e no site www.rafaeldan-
drea.com.br em 07/09/2013.
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Capítulo 4

Tendências

4.1. Colaboração na pauta da Shopper Marketing Expo

Segundo dia da Shopper Marketing Expo, maior evento da disciplina no mundo, 
realizado em Chicago, nos Estados Unidos, expôs o impacto do cenário de incer-
tezas sobre a economia norte-americana no mercado de bens de consumo

FONTE: AcervoToolbox
Lideranças mundiais em shopper marketing discutem a importância

de um trabalho colaborativo entre marcas e varejistas.

A principal tônica das discussões transcorridas nos mais de 20 seminários desta 
quinta-feira (10) foi a colaboração entre varejistas e marcas para resolver problemas básicos 
no desenvolvimento do marketing voltado para o shopper americano. Ficou claro que o 
caminho escolhido pelas grandes potências do varejo para melhorar a experiência de compra 
dos shoppers foi o compartilhamento de metas e a integração estratégica com os programas 
de marketing das marcas.

Para as agências das marcas de bens de consumo, o grande desafi o está sendo o 
de acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas, principalmente referentes ao mobile 
shopper marketing e seu impacto nas novas gerações de consumidores. Para o varejo, a maior 
preocupação tem sido garantir os resultados das ações de shopper marketing.

A frase que resumiu o pragmatismo do momento e que foi repetida para mais de 
mil expectadores no principal fórum do dia é “Follow the money” (Siga o dinheiro). Essas 
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foram as palavras de April Carlisle, Senior VP de Shopper Marketing da Arc Worldwide 
(agência de shopper marketing da rede Leo Burnett). Para ela, o shopper marketing só é 
possível em um cenário em que as metas são compartilhadas entre as marcas e os varejistas 
e existem métricas claras de sucesso dos programas.

A sensação geral é de que o momento pede uma “volta aos princípios fundamentais 
de marketing”, que passam por entender e segmentar os shoppers em diferentes grupos para 
então defi nir as ações de forma mais efi caz. Não importa se os meios para impactá-los serão 
mobile, digitais ou na loja física - o importante é entregar uma solução que tenha valor para 
o shopper durante o caminho de compra. Segundo Droug Straton, diretor de E-commerce 
da Unilever nos Estados Unidos, “a época das grandes campanhas está no fi m”, e o novo 
paradigma é partir de objetivos comuns de shopper marketing para gerar demanda.

Falar em voltar ao básico não quer dizer retrocesso. Muito pelo contrário, as estra-
tégias fundamentais - usar a segmentação de shoppers para construir programas que geram 
tráfego, engajamento, conversão e lealdade - continuam em alta. Com o desenvolvimento 
das tecnologias mobile, agora é possível direcionar ofertas e mensagens para o shopper a 
todo momento, em qualquer lugar, até mesmo quando ele ou ela está entrando na loja 
do bairro. Inclusive os varejistas de massa como o Walmart já estão tirando vantagem do 
direcionamento (targeting) que o mobile shopper marketing permite. Uma das ferramentas 
de e-commerce que integram o uso do smartphone no comportamento de compra dos sho-
ppers dentro de lojas físicas é o aplicativo Walmart Scan & Go. O app, que ainda está em 
testes, permite a compra de produtos na loja física com celular, direciona ofertas na hora 
e ainda libera o shopper da fi la do caixa normal.

Apesar da insegurança quanto ao cenário econômico, a Expo 2013 termina dei-
xando a certeza de que realmente não existem mais fronteiras para o marketing de bens de 
consumo. A jornada de compras tornou-se individual, fracionada entre várias interfaces 
e pulverizada em múltiplas plataformas no ambiente on-line e real. O conselho de Kim 
Feil, VP da rede varejista Offi  ceMax, para as marcas, varejistas e agências presentes no 
evento deixou isso claro: “de agora em diante é evoluir ou morrer”. O futuro realmente é 
promissor para o universo shopper marketing moderno.

Rafael D´Andrea
Juliana Nappo

Erika Amigo
Publicado originalmente no Meio & Mensagem em 11/10/2013.
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4.2. Novos caminhos para o shopper marketing

Evento em Chicago (EUA) debate avanço da tecnologia e mudanças do compor-

tamento do consumidor no processo de compra

Maior evento de shopper marketing do mundo, a Shopper Marketing Expo reúne 
em Chicago profi ssionais das maiores agências dos Estados Unidos, diretores de marketing 
das grandes anunciantes do país, incluindo varejistas e marcas de peso, como a Coca-Cola, 
Walmart, P&G, Unilever, além de vários institutos de pesquisa com foco nas tendências dos 
shoppers do mercado americano e global. 

O primeiro dia de seminários da edição deste ano, na quarta-feira (9), foi recheado 
de temas importantes e novas abordagens para assuntos conhecidos. Um dos termos mais 
ouvidos por aqui foi “shift”, ou seja, a palavra de ordem é mudar, ajustar, acompanhando 
as mudanças dos shoppers e das tecnologias digitais envolvidas no processo de compra. O 
avanço da tecnologia tem moldado novos comportamentos e está provocando movimentos 
intensos de ajustes no entendimento do path do purchase (caminho de compra) e na atitude 
que varejistas e fabricantes devem ter na defi nição das estratégias de shopper marketing.

Para acompanhar o comportamento dos shoppers da era do omni-channel, marcas e 
varejistas estão unindo forças para compreender e infl uenciar o comportamento dos shoppers 
modernos. Predominante em praticamente todos os seminários e na palestra principal, feita 
pelas VPs de marketing da Coca-Cola e da rede de soft discount Family Dollar, foi o tema 
“colaboração varejo-indústria”. O motivo para isso é claro: sem alinhamento e troca de 
informações, nem os varejistas e nem as marcas serão capazes de atender as necessidades de 
um shopper que está cada vez mais no comando das decisões que afetam as marcas. Foram 
apresentados casos de sucesso na criação de programas de shopper marketing e campanhas 
criadas em cooperação, nas quais o shopper foi colocado no centro da estratégia.

Uma tendência muito importante nos processos colaborativos é o que o Walmart 
vem chamando de Solution-Based Co-op. Em termos práticos, o que se verifi ca é a defi nição 
de novas datas no calendário promocional do varejo a partir de insights sobre comportamentos 
sazonais dos shoppers. Para ativar estas datas são criadas soluções in-store que vão ao encontro 
das necessidades dos shoppers e, portanto, fazem muito mais sentido para eles do que eventos 
tradicionais como aniversários e festivais, tão comuns e pouco efetivos em gerar ganhos reais 
em vendas. Essa tendência se verifi cou em vários momentos.

Nas categorias Beauty e Health Care destacou-se um caso envolvendo Bayer e 
Walmart, que criaram, a partir do insight que no mês de janeiro os shoppers apresentavam 
comportamentos de compra mais saudáveis (forma de compensar os excessos das festas de 
fi nal de ano), uma solução de exposição in-store e suporte on-line que apresenta aos shoppers 
itens de diversas categorias de alimentos saudáveis e lights sob a guarda da plataforma de 
Health do varejista durante o período. 

Outro caso recentemente publicado é da Kleenex, que criou uma ferramenta para 
mostrar aos shoppers as cidades onde haverá maior incidência do vírus da gripe no inverno (a 
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partir de dados do Center of Disease Control), estimulando a compra antecipada de lenços 
descartáveis nestas localidades a partir de ações promocionais, com troca de cupons e exposição 
diferenciada nas lojas e em pontos de grande circulação nas cidades foco. Um outro exemplo 
semelhante, apresentado pela Johnson & Johnson, foi feito em colaboração com a rede Target 
e gerou a solução First Aid, que consiste na comunicação e exposição combinada de itens de 
primeiros socorros e itens de apoio para atividades outdoor (protetores solares e repelentes) 
durante o período de férias de verão, quando os shoppers buscam esta “solução” nas lojas.

4.2.1. Digital marketing

O comportamento dos shoppers tem mudado drasticamente nos últimos dois anos 
e o que se vê hoje é a explosão de touchpoints e a não linearidade do caminho de compra 
tradicional. Na fronteira do entendimento do comportamento dos shoppers já não está 
mais compreender o FMOT (fi rts moment of truh) e nem ZMOT (zero moment of truth), 
mas sim o PMOT, termo apresentado nessa quarta-feira por Danielle Tomassini, Head 
de Shopper Marketing do Google, que signifi ca Personal Moment of Truth, demonstrando 
que cada pessoa tem seu próprio caminho de compra.

Cada vez mais se confi rma a predominância do Browser Behavior (um vai e vem 
entre mundo real e virtual para pesquisar, comparar preços, ler reviews, comprar). O desafi o 
para a indústria está em compreender esse comportamento. Aparece como tendência um 
movimento para literalmente rastrear estes shoppers e entender o seu comportamento. Para 
isso, investimentos vultosos estão sendo feitos em tecnologias que permitirão obter dois 
níveis de informação baseada na localização dos shoppers:

1 - Macro Location: saber onde o shopper está em determinada área geográfi ca 
(cidade, bairro etc.);
2 - Micro Location: saber onde o shopper está dentro da loja.

Segundo a GFK, com tecnologias de geolocalização como Geofence, que dispara 
um gatilho se o shopper ultrapassar determinada fronteira, ou dados das redes de celular 
plotados em mapas do Google, será possível saber desde o estacionamento em que o shopper 
parou até quais corredores da loja foram visitados por uma pessoa portando um celular.

Irreversível, a chegada destas tecnologias abre uma nova fronteira para estratégias 
de integração real-virtual em shopper marketing que recebeu o nome de SO-LO-MO (Social 
- Local - Mobile). Ainda segundo a GFK, 37% dos shoppers americanos têm um browser 
behavior que alterna real e virtual durante as compras, incentivado pela ampla utilização dos 
smartphones. Para ampliar sua capacidade de servir seus shoppers, as marcas estão apostando 
em customizar conteúdo e facilidades de acordo com o aparelho mobile que o shopper usa 
mais em cada momento do seu caminho de compra. Uma pesquisa da GFK mostrou, por 
exemplo, que 44% dos shoppers que apresentam um comportamento multicanal preferem 
usar tablets fora da loja para pesquisar sobre produtos (por conta do tamanho da tela), mas 
que os smartphones são os equipamentos mais utilizados por shoppers que estão dentro da 
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loja e querem comparar preços ou buscar informações para auxiliar as compras de categorias 
complexas, como automotivos, beleza e home improvement (bricolagem).

4.2.2. E o varejo físico?

O efeito do showrooming, grande fantasma que parecia ter determinado o fi m das 
lojas físicas, teve seu efeito relativizado nas apresentações de hoje. Na verdade, falou-se 
muito mais em integração e complementaridade do que em extinção de formatos de varejo. 
A visão SO-LO-MO apontou inclusive para as vantagens que o varejo físico pode obter 
nesta nova realidade. Uma delas, bastante evidente, é que as lojas físicas poderão ampliar 
sua oferta de categorias e produtos aos shoppers sem ter que expor mais itens dentro loja: 
marcas como Samsung, Apple e Adidas (com a Shopping Wall Shoetopia) já têm experiências 
vencedoras de fusão dos mundos real e virtual.

Sem um caminho defi nido, o shopper hoje interage com as marcas tanto no 
ambiente digital quanto físico; ele pode estar em um ou outro, ou em ambos, de acordo 
com o que for mais conveniente no momento. Isso obriga as marcas e o varejo a fundir o 
digital marketing com o shopper marketing defi nitivamente. No entanto, fi cou claro que cada 
canal terá seu papel na estratégia de marketing, mas cabe ao shopper extrair o melhor de cada 
um deles em cada momento. Um exemplo apresentado foi o da “Open4Sale”, plataforma 
que permite ao shopper comprar on-line usando qualquer equipamento e ser atendido em 
tempo real via internet por uma vendedora de sua loja física favorita, recebendo o mesmo 
atendimento que teria no mundo real com a conveniência que espera da compra on-line.

A perfeita união do melhor dois mundos, real e virtual: é isso que o shopper quer. 
E, pelo que vimos em Chicago, vai conseguir isso e ainda muito mais. Como disse Peter 
Hoyt, CEO do instituto que promove a Expo: “o melhor ainda está por vir”, referindo-se 
à aplicação das novas tecnologias em shopper marketing.

Rafael D´Andrea
Juliana Nappo

Erika Amigo
Publicado originalmente no Meio & Mensagem em 10/10/2013.
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4.3. Como driblar o showrooming que aflige o varejo 
internacional: refl exões fi nais inspiradas pela Euroshop 20 14

No aeroporto de Londres, o Heathrow, uma loja de eletrônicos exibia os seguin-
tes dizeres: “Preços de internet, confi ra”. Finalmente, a linha que divide o real e o virtual 
está mesmo sumindo com aquela estória de que o shopper pesquisa na internet sobre uma 
nova TV, depois vai para a loja física ver o produto e depois decide onde comprar. No 
mundo omni-channel a internet permeia tudo. Os shoppers e seus smartphones estão cada 
vez mais informados e mais astutos em suas pesquisas antes e principalmente durante as 
compras. Quem mais sofre? Com essas mudanças são as lojas onde o autoatendimento 
prevalece. O showrooming, por exemplo, vem crescendo e já é signifi cativo mesmo no Brasil. 
Esse modo de abordar o shopper demanda áreas maiores de vendas com aluguéis cada vez 
mais caros. Já não há mais espaço físico para todos os produtos (pense na quantidade de 
modelos de refrigeradores, por exemplo).

Além disso, o shopper não recebe atenção humana enquanto os produtos tornam-se 
cada vez mais complicados, as mecânicas promocionais também, criando confusão e dúvida 
num shopper soterrado de informações e sem auxílio. Antigamente, quando poucos SKUs 
eram lançados por ano, o atendimento era menos necessário. Hoje, mesmo a Internet oferece 
opções demais, isso gera dúvida na hora de o cliente fechar a compra, e nós sabemos como 
a dúvida do comprador é inimiga número um de quem quer vender algo.

Tempos atrás, os vendedores de loja não conseguiam saber mais do que os shoppers 
internautas bem informados. Isso ainda existe, e muito! Contudo, dê um tablet na mão 
do vendedor e ensine-o a se colocar no lugar do cliente. Mostre a ele como usar o equipa-
mento conectado à rede wi-fi  para conversar em pé de igualdade com o cliente. Eu estava 
na Harrod’s em Londres pagando por um brinquedo no caixa quando a operadora, olhando 
para a tela do seu computador, perguntou se eu queria pilhas para o brinquedo (certamente 
um script que surgiu em sua tela). Eu disse que não, e ela se ofereceu para dar uma volta 
na loja e me mostrar onde encontrar as seções. Isso foi treinamento somado à tecnologia. 
Agora imagine um vendedor treinado e experiente munido de tablet, igual ao consumidor 
que compra com iPhone na mão. Navegue comigo no futuro e embarque inteligência nesse 
aparelho. Chame isso de CRM, Big Data, de qualquer coisa. Essa inteligência serve para 
identifi car o shopper e o seu perfi l e direcionar a abordagem promocional.

Já imaginou chamar pelo nome o shopper da loja física e ser capaz de dar a ele o 
mesmo nível de direcionamento promocional que a Amazon nos dá na Internet? Preparar 
ofertas dinâmicas à medida em que percebemos sua entrada na loja ou temos a primeira 
interação? Use isso tudo para conectar a plataforma de fi delidade, registrando a interação 
para usar da próxima vez. Um varejo assim se tornará muito efi ciente, será capaz de dar 
atenção total ao cliente e acompanhar seu CLTV (Customer Lifetime Value) sempre. Vende-
dor e shopper poderão comparar pesquisas anteriores se o wi-fi  da loja estiver funcionando 
para clientes. Será o fi m do CRM (Customer Relationship Management) e o início de uma 
relação humana mais empática no PDV.
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Com isso veremos, no futuro, menos ênfase em produtos e mais certezas na esco-
lha, menos dados técnicos e mais “fi t” entre cliente e vendedor, menos ofertas genéricas 
e mais ofertas direcionadas, menos malas diretas, e-mail MKT e telefonemas e mais olho 
no olho. É, de fato, é o fi m do comércio tradicional e o surgimento do novo comércio, 
no qual o atendente é uma espécie de Robocop de vendas, meio homem, meio máquina, 
plenamente capaz de exercer seu potencial humano, com a memória e a capacidade de 
busca do processador do seu tablet!

Euroshop 2014 em Dusseldorf - FONTE: Acervo Toolbox

Rafael D´Andrea
Publicado originalmente no site www.rafaeldandrea.com.br em 27/02/2014.
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4.4. O efeito “showroomers” no varejo americano. Será 
que o e-commerce e mobile vão revolucionar o varejo de 
eletroeletrônicos por aqui também?

Análise pós NRF 2013

No Brasil, a representatividade do e-commerce ainda é menos do que a metade 
da média mundial no total de vendas de varejo. Assim, acredito que nosso país ainda está 
uns três anos atrasado em relação aos Estados Unidos.

Agora é que começamos a trabalhar com ferramentas como cupons eletrônicos 
de desconto, vales-presentes, geolocalização etc. A penetração de smartphones aumenta, 
mas ainda é muito distante dos países desenvolvidos - o que inibe a massifi cação dessas 
técnicas. Portanto, acredito que o país tem muito a expandir em número de lojas físicas 
de varejo antes que a tecnologia embarcada no processo de compra passe a integrar a 
experiência dos shoppers.

Por outro lado, é evidente que essa evolução é inevitável. Penso que o e-commerce 
aprendeu a vender alimentos (same day delivery, click and collect etc.), aprendeu a vender 
artigos de luxo (troca fácil da net-a-porter) e até óculos de grau (ex. Da Warby Parker que 
envia cinco opções e depois as recolhe e devolve apenas a escolhida, já com as lentes de 
grau). Todos esses artigos tinham muitas barreiras no passado. 

Acho que o problema da privacidade está equacionado, os shoppers estão mais 
tolerantes ao “big brother de dados” que existe na era das mídias sociais, portanto, sem 
dúvida será cada vez mais frequente o uso de recursos de reconhecimento de shopper e 
customização de ofertas em loja por perfi l individual de pessoa. Creio que os varejistas 
com bons programas de fi delidade deverão ser os primeiros a implementar esse tipo de 
ferramenta no Brasil - já que são os únicos que conseguem acessar dados em real time.

O “Big Data” me parece ainda um sonho distante no qual conseguiremos integrar 
dados de mídias sociais, compras, busca… capitalizando isso em vendas, mas precisamos 
entender a que custo com retorno em quanto tempo.

O efeito showroom só será sentido no Brasil efetivamente quando chegarmos aos 
dez por cento de participação do e-commerce no total de vendas. Quando isso acontecer e 
começar a pressão por fechar lojas (que ocorre nos Estados Unidos), minha opinião (meio 
futurólogo) é que a indústria terá que se envolver mais no processo.

Hoje a indústria de bens de consumo assiste a mudança na matriz de canais em 
silêncio. Poucas se posicionam efetivamente sobre o tema. Acredito que parte do efeito 
showroom poderá ser absorvido pela indústria, por meio do desenvolvimento de showrooms 
das suas marcas - que possibilitarão uma experiência mais integral com os produtos - à 
moda do que ocorre com as “lojas-conceito” dos fabricantes de linha marrom e branca.

Se o varejo está se preparando? Acredito que sim. Os varejistas com quem con-
versei estão investindo em TI, mas de forma conservadora, ou seja, sem aderir a modas 
passageiras. Como o Brasil está em outro momento do desenvolvimento dessas tecnologias, 
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é possível esperar para ver o que funciona e o que não funciona, e somente então investir.
Por ora me parece que eles têm mais preocupação em capturar o mercado de 

shoppers emergentes - a nova classe B e C, promovendo uma inclusão real e física em 
comunidades que antes fi cavam às margens do mercado de consumo.

Rafael D´Andrea
Publicado originalmente no site www.rafael.dandrea.com.br em 01/02/2014.
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4.5. NRF: tendências e o novo papel do PDV

O “showrooming” foi um dos grandes temas do último dia do evento que reuniu 

em Nova York a nata do varejo mundial

Público reunido no último dia do Retail’s Big Show 2013. FONTE: Acervo Toolbox

Nesta quarta-feira (16), chegou ao fi m mais uma edição da NRF, em Nova York. 
Em quatro dias de evento, foram apresentados conteúdos relevantes e pudemos participar 
de muita conversa com profi ssionais do setor sobre os novos desafi os e paradigmas do varejo.

Varejistas, marcas e consultores, todos procurando entender melhor a nova rea-
lidade do processo de tomada de decisão de compra pelos shoppers, as consequências da 
infl uência inexorável da tecnologia e, principalmente, tentando antever alternativas que 
mantenham os clientes conectados às marcas e ao varejo.

Uma tendência denominada “showrooming” ganhou força nas discussões do último 
dia do evento. O Google divulgou que nos Estados Unidos 79% dos usuários de smartphones 
os utilizam em seus processos de compras. Estudo divulgado pelo Shop.org revelou que 
47% dos consumidores americanos usaram celulares ou tablets no ano passado para acessar 
informações de produtos enquanto compravam em lojas físicas.

O “showrooming” seria um movimento complementar a estes hábitos, em que 
as lojas são procuradas pelos shoppers para a pesquisa que antecede a compra, e que, por 
isso, estariam se confi gurando como grandes showrooms. A compra em si está sendo dire-
cionada para os canais on-line, tanto pela conveniência de sortimento e entrega, quanto 
pelas vantagens de preço.

Já outra tendência, a do “omni-channel” (multicanais de contato com o shopper), 
materializou-se em vários casos e foi apresentada como sendo muito rentável: acessando 
vários canais ao comprar, o shopper chega a gastar dez vezes mais do que aquele que compra 
em apenas um. Esse efeito acabou reacendendo a questão da conexão real, que ganha força 
no ponto de venda físico. Algumas experiências impressionantes demostram a preocupação 
das marcas e dos varejistas em mostrar que há pessoas por trás dos produtos e das lojas, 
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como no case da Harrods - Candy Store, em que os doces e os caramelos são produzidos 
no local, aos olhos dos clientes, como forma de engajamento do shopper.

Contar histórias na loja, ou storytelling, continua na pauta, ganhando novas 
roupagens para encantar o shopper. Com o objetivo ampliado não só de comunicar 
valores das marcas, o storytelling se propõe a criar “experiências que sejam imersivas 
como um bom fi lme”, como disse Shook Kelley em sua palestra no dia 14. “O ponto 
de venda deve refl etir os anseios do shopper, reestabelecer sua identidade e a noção de 
pertencimento. A experiência de compra não deveria ser esgotante”, disse Kelley.
Essa afi rmação explica também o crescimento da importância dos estudos de neuromarketing 
dirigidos, que estão criando paletas dos signifi cados emocionais de elementos que podem 
ser usados na experiência de compra nas lojas, possibilitando às marcas levar ao PDV o 
que o shopper deseja intrinsecamente.

Durante a feira, foram apresentados casos de novas formas de atender a esses 
clientes na compra daqueles produtos que demandam um “algo mais”, ou seja, quando 
nem toda a tecnologia disponível consegue satisfazer as suas necessidades. Para produtos 
que têm um senso de imediatismo, como comidas frescas, também buscam-se alternativas, 
como entregas em 12 horas ou as mecânicas “compre on-line e retire na loja de sua prefe-
rência”, estratégias que estão sendo implementadas por redes como Walmart em combate 
aos varejistas on-line.

A operação de plataforma multicanal se apresenta como uma realidade que, cada 
vez mais, deverá pautar as estratégias do varejo. Neste novo cenário, o mundo digital deverá 
conviver e integrar-se com o físico dentro das lojas, e as marcas deverão estar dispostas a 
se relacionar com seus shoppers onde e da forma como eles preferirem.

Luiz Sedeh
Publicado originalmente no portal Meio & Mensagem 17/01/2014.
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4.6. NRF 2014: a nova era do valor

Ginny Rometty, CEO da IBM, fala durante a NRF 2014 sobre tecnologia da 

informação e comportamento de compra. Para ela,...

...usar o Big Data no varejo é uma questão cultural.

Nos anos recentes, Big Data tem sido o grande tema de discussão nos principais 
palcos e fóruns sobre marketing, inteligência de mercado, tecnologia da informação e com-
portamento de compra. Em se tratando de varejo, o assunto ganha ainda mais relevância. 
Por isso, no Keynote do segundo dia da feira, Ginny Rometty, CEO da IBM subiu ao 
palco para tentar aprofundar um pouco essa discussão.

“Oitenta por cento dos dados do mundo foram criados nos últimos dois anos. 
Dois bilhões e meio de gigabytes são criados a cada dia”, muito mais em formatos não 
estruturados como fotos, vídeos e tweets, a partir de smartphones e redes sociais. Apresen-
tando esses dados, Rometty iniciou sua apresentação objetivando convencer os varejistas 
da relevância de outros dois aspectos da tecnologia da informação que devem caminhar 
juntos com o Big Data a fi m de transformá-lo realmente numa ferramenta de inteligência 
e negócios, e não apenas num sistema de coleta de dados: Cloud e Análise Cognitiva. E 
Rometty não enfatizou o aspecto técnico, mas a capacidade desse conjunto de tecnologias 
gerar novas formas de agir diante do comportamento dos clientes.

O Big Data trata de uma forma sistêmica de coletar dados de perfi l, demo-
gráficos, transacionais, de navegação e geolocalização dos shoppers. Assim, é a 
porta de entrada desse novo processo de geração de inteligência de marketing.
Cloud é outro tema que tem sido muito discutido, especialmente nas arenas de TI. Nesse 
contexto, trata-se uma plataforma que permite não apenas que os dados sejam armazena-
dos, mas também que possam ser acessados e distribuídos em tempo real a todas as demais 
interfaces da empresa. Aos shoppers, permite a conveniência e segurança, tornando a coleta 
e troca de informações quase imperceptível.

Por fim, Rometty falou sobre Análise Cognitiva. Nesse processo de 
coleta e armazenamento de informações, a Análise Cognitiva é o fim, a saída, 
que possibilita a interpretação, análise e tomada de decisões com base nos dados.
Rometty provocou os varejistas que acreditam estar usando análise para tomar decisões. O 
supply chain, por exemplo, foi sistematizado há algum tempo com base em dados estrutu-
rados, como números ou tamanho do pedido. A análise cognitiva proporciona a análise e 
interpretação do cenário atual e futuro com base em dados não estruturados, como vídeos, 
tweets, fotos e dados de localização.

Rometty terminou sua palestra respondendo a pergunta do público: “É necessário 
ser um grande varejista para utilizar grandes dados?” Rometty observou que implementar 
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o Big Data é uma questão de cultura. Em organizações menores, a cultura pode ser mais 
fl exível e mais rápida para se adaptar a mudanças. Rometty também observou que as novas 
gerações são mais propensas a compartilhar informações transacionais, localização e outras 
enquanto eles perceberem e receberem em troca algum benefício por essa ação.

É provável que estejamos presenciando uma nova era da análise de informações 
de mercado. Usar essa inteligência em nossa forma de compreender os clientes, clusterizar 
mercados, e montar estratégias adequadas a cada segmento poderá ser um importante 
diferencial competitivo para nossas empresas.  

Luiz Sedeh
Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 17/01/2014.



71

4.7. NRF 2014: desafi os do varejo físico para o séc. XXI

Em meio ao crescimento expressivo do e-commerce, surgimento de novas tecnolo-
gias, aumento da penetração dos smartphones e redes sociais, e discussões sobre 
cross-channel e omni-channel, o tema varejo físico volta à pauta dos varejistas.

No principal palco do Retail’s Big Show, Rick Caruso fez a palestra inaugural tra-
tando do tema fundamental e prioritário para a feira deste ano: a reinvenção do varejo 
físico no século XXI (chamado de “brick&mortar retail”, ou varejo de tijolo e argamassa).
Fundador e CEO da Caruso Affi  liated (http://www.carusoaffi  liated.com), Caruso é reconhecido 
por ser um líder que cria negócios inovadores. Sua empresa de desenvolvimento imobiliário é 
a única com sede nos Estados Unidos a ter dois centros comerciais entre os top 15 do mundo 
em vendas por metro quadrado (Th e Grove, em Los Angeles, CA e Th e Americana at Brand, em 
Glendale, CA).

Caruso desafi ou os gigantes do varejo físico afi rmando que, para prosperar no mercado, 
é preciso oferecer um ambiente que atenda às expectativas humanas primitivas e instintivas dos 
shoppers: as pessoas têm senso de comunidade, do social, e da hospitalidade, precisam sentir-se 
parte e pertencer. “Eu cheguei à conclusão de que, dentro de dez a 15 anos, o shopping típico dos 
Estados Unidos, a menos que completamente reinventado, será visto como um anacronismo histó-
rico que já não satisfaz as necessidades do público, varejistas e comunidades», acrescentou Caruso.

“As pessoas são movidas por experiência e o fenômeno do showrooming é gerado pela falta 
de engajamento com o ambiente de varejo. Não se deve desenhar lugares para as pessoas compra-
rem mais, mas sim para que sintam-se bem, se relacionem, se socializem. Assim elas comprarão 
mais. O exemplo do Starbucks, que oferece internet grátis pelo tempo que você quiser, sem te 
pressionar para consumir ou pedir para sair, é ainda um dos que mais têm a nos dizer sobre como 
se relacionar com este shopper”.

A mensagem de Caruso parece extremamente relevante não apenas por fazer sentido sob 
a lógica humana, mas também pelos importantes resultados obtidos em dois de seus empreendi-
mentos: em média, as pessoas frequentam três vezes mais, permanecem duas vezes mais tempo e 
gastam mais nesses empreendimentos do que na média dos outros shoppings. 

O desafi o lançado por Caruso, em grande medida, deu o tom do que será foco do Retail`s 
Big Show deste ano:

• o shopping tradicional está morto: shoppers precisam de projetos habitáveis. Varejistas 
devem abraçar a alma da origem do varejo para garantir o futuro. O ser humano precisa 
dirigir o varejo, não o varejo dirigir o ser humano;
• criação de conexão e comunidade são tudo: uma experiência de compra convincente 
aumenta market share e fi delidade. Os varejistas que focarem em conceitos de hospitalidade 
vão prosperar, independentemente da concorrência; 
• digital não signi� ca a morte para o varejo físico: o e-commerce cobre uma lacuna 
das necessidades dos shoppers. Porém, interações face a face com marcas, o aspecto social 
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do comércio e o contato físico com os produtos vão continuar a preencher necessidades 
humanas básicas e conduzir as pessoas para as lojas físicas; 
• Meios de comunicação social conectam pessoas entre si e com as marcas: internet 
e as mídias sociais são ferramentas extremamente valiosas no menu de um varejista, pois 
lhes permitem interagir com clientes em várias frentes e aprender sobre eles no processo.

FONTE: Acervo Toolbox

E a mensagem de Caruso parece extremamente relevante não apenas por fazer 
sentido sob a lógica humana, mas também pelos importantes resultados obtidos em dois 
de seus empreendimentos. Após a apresentação, penso que uma frase pode direcionar a 
prosperidade para o varejo físico no século XXI: Let’s back to basics.

Luiz Sedeh
Publicado originalmente no portal Mundo do Marketing em 13/01/2014.
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Pesquisa
Tendências em
trade marketing

1. Apresentação

Entre os especialistas, é consenso afi rmar que, na última década, o setor de trade 
marketing ganhou relevância, tendo o varejo - até então considerado apenas “ponto de 
distribuição” - alcançado o status de canal de comunicação de marcas, um espaço de expe-
riência do shopper e, sobretudo, um cliente para a indústria.

Diante dessa nova realidade, surgem algumas perguntas: para onde caminha o 
trade marketing? Quais as principais mudanças sentidas pelo mercado nos últimos anos? 
O que é fato nos dias atuais quando o tema é trade marketing? Quais tendências podem 
ser apontadas?

Para responder a estas dúvidas, conhecendo e analisando a fundo as alterações (e 
suas consequências) apresentadas pelo setor e verifi cadas não somente no cenário brasileiro, 
mas também no mercado internacional -, a ToolboxTM - Consulting & Metrics entrevistou, 
em julho de 2014, 275 profi ssionais de trade marketing do país que ocupam diferentes cargos 
na indústria, no varejo e em empresas prestadoras de serviços: de analistas, coordenadores 
e gerentes de trade aos executivo de ativação, analistas de produtos, diretores e presidentes. 

Pensada e desenvolvida por especialistas, a pesquisa - intitulada “Tendências em 
trade marketing” - buscou trazer à luz, por meio de minuciosa abordagem, dados do setor 
e a visão de seus profi ssionais.

Dentre os aspectos levantados, o material reúne questões sobre a estrutura do 
Departamento de Trade Marketing nas empresas e como se dá o relacionamento com as 
demais áreas do negócio e fornecedores. Segundo 60% dos profi ssionais participantes da 
pesquisa, os investimentos estão concentrados nas áreas de marketing e vendas, sendo em 
média até dez por cento da verba dedicada exclusivamente a trade marketing.

Descobriu-se também que a maioria aloca a verba de trade marketing em execu-
ção do ponto de venda (PDV), seguido de perto por ativações e eventos. Curiosamente, 
apesar da execução de ponto de venda ser o principal investimento da verba área, 31% dos 
respondentes dizem que a área não é a responsável pela produção e logística dos materiais.

Quando o assunto é shopper marketing, ainda não aparecem profi ssionais que 
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atuam com foco nesta estratégia. Quarenta por cento dos profi ssionais não investem e 
20% assumem não saber dizer se o que fazem pode ser considerado shopper marketing. 

Nas páginas a seguir é possível mergulhar nesses dados e conferir também a opinião 
dos entrevistados a respeito de assuntos diversos que permeiam o dia a dia dos seus negócios, 
assim como um raio-X de quem participa do trade marketing no Brasil. A maioria (63%) 
destes profi ssionais, por exemplo, possui entre cinco e dez anos de experiência na área e 
quase metade deles tem histórico em departamentos de marketing em seus currículos.

A opinião destes profi ssionais é a base da pesquisa “Tendências em trade marke-
ting”, que tem como missão contribuir para maior consciência sobre a dinâmica atual 
do mercado e fornecer essencial referência para a defi nição dos próximos passos pelos 
envolvidos nesse universo.

2. Amostragem

De abrangência nacional, a pesquisa “Tendências em trade marketing” contou 
com a participação em entrevista (painel on-line) de 275 profi ssionais de diferentes cargos 
e segmentos de atuação, sendo que 60% destes ocupam posição na indústria e 40% estão 
presentes no varejo e em empresas prestadoras de serviços (bancos, instituições de ensino, 
agências e empresas de telecomunicações).

2.1. Percentuais de segmentos de atuação dos pro� ssionais participantes

%
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2.2. Algumas das empresas de atuação dos pro� ssionais participantes: 

3. Período de realização

Julho de 2014

4. O profi ssional 

A pesquisa buscou levantar o perfi l do profi ssional de trade marketing que atua 
no país.

4.1. Área de formação
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4.2.Ingresso na área de trade marketing

%

Entrei na área de marketing e depois fui
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Entrei em outra área e depois fui trabalhar
na área de trade marketing
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- Aromarketing
- Basf
- BRF
- Estácio
- Grupo Cimed
- Lorenzetti

- Mondeléz International
- Nielsen
- POP Trade Marketing
- Sociedade do Café
- Souza Cruz
- Telefônica Vivo
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4.3. Cargo atual em trade marketing

%

Analista de trade Marketing Pleno

Analista de trade Marketing Senior

Gerente de trade Marketing Pleno

Analista de Mídia e Produtos

Executivo de Ativação

 Presidente

Diretor de trade Marketing

Gerente de trade Marketing Junior

Consultor Sênior, Analista de trade Marketing
Sênior, Assistente Comercial, Analista de Marketing

Junior e Analista Comercial Trainee

23%

16%

50%7%

6%

4%

4%

2%

1%

27%
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4.4. Faixa Salarial

Entre analistas e coordenadores, de Júnior a Sênior, que representam mais da 
metade da amostra, há uma maior concentração nas primeiras faixas salariais.

%
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Acima de R$ 12.500,00

Já entre os cargos de gestão e direção (29% da amostra), um terço deles está nas 
últimas faixas salariais:
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4.5. Tempo de experiência em trade marketing

%

Entre 5 e 10 anos

Até 2 anos

Entre 2 e 5 anos

Mais de 10 anos

0 10 20 30 40 50 60 70 80

63%

14%

13%

9%

5. Estrutura 

A área de trade marketing apresenta-se com a seguinte estrutura no Brasil:

5.1. Organograma

A área de trade marketing integra o organograma da empresa nas seguintes áreas de gestão:
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5.2. Número de funcionários que atuam hoje na área de trade marketing, incluindo 
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5.3. Gestão de clientes

Provavelmente devido à infl uência do organograma sob Marketing, a maior parte 
dos profi ssionais de trade marketing realiza a gestão dos clientes por categoria (produtos). 
A gestão por tipo de canal ainda não é representativa, com participação menor do que a 
gestão por regiões.

%

Gestão por categoria

Gestão por regional

Gestão por tipo de canal
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40%
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6. Verba 

6.1. Verba anual de Marketing, Trade e Vendas (juntas)

%
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6.2. Distribuição da verba por áreas
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6.3. Alocação de verba de trade marketing (desconsidera desconto de preço)

%

Execução de ponto de venda

Mídia
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Ativação

Não soube responder
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70%
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6.4. Percentagem da verba dedicada a área de marketing (institucional, branding, 
comunicação fora da loja e mídia)
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6.5. Parte dedicada à shopper marketing da verba anual*

%
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* sem considerar gastos com pesquisa

6.6. Áreas que participam das decisões da verba de trade marketing

%
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Não soube responder

Shopper marketing

Gerenciamento de categorias

Visual merchandising

Trade marketing

Vendas

Marketing 64%
56%

44%

1%
1%

1%
17%



S H O P P E R  S A F A R I :  G E R E  I N S I G H T S ,  D O M I N E  O  T R A D E  E  C R E S Ç A  S E U S  R E S U L T A D O S80

7. Material de Ponto de Venda (MPDV)

7.1. Quando o assunto é Produção & Logística de Material de Ponto de Venda 
(MPDV) e Design de Material de Ponto de Venda (MPDV), os dados apontam que: 

Responsável por Produção & Logística de MPDV
69% dos respondentes disseram que a área de trade marketing é responsável pela 

produção de MPDV

Responsável por Design de MPDV
38% dos respondentes disseram que a área de trade marketing é responsável pelo 

design de MPDV

%

Respondentes que disseram que a área de Trade
Marketing é responsável pela produção de MPDV

Respondentes que disseram que a área de Trade
Marketing é responsável pelo design de MPDV
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69%

38%

7.2. Faixa média da verba de trade gasta em MPDV por ano

%

Até 20% da verba

Entre 20% e 40% da verba

Entre 40% e 70% da verba

0 20 40 60 80 100

84%

15%

1%

7.3. Número de fornecedores para MPDV no último ano

%

1 fornecedor

Entre 2 e 3 fornecedores
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60%

40%
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7.4. Modelo de contratação de fornecedor MPDV

%

Fee

Concorrência

Job a Job
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60%

52%

31%

7.5. Nota de satisfação com os fornecedores de MPDV (de 0 a 10)

%

2 a 5

6 a 8

9 e 10

0 10 20 30 40 50 60

52%

45%

3%

7.6. Principais referências em execução de MPDV

%

Coca-Cola

Unilever

Danone

Mondeléz International

0 5 10 15 20 25

22%

21%

20%

14%

8. Promotores 

8.1. Forma de contratação de promotores

%

Terceirizado

Misto (equipes própria e terceirizada)

Equipe própria
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67%

18%

15%
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8.2. Modelo de contratação de promotores

%

Fee

Concorrência

Job a Job

0 10 20 30 40 50 60 70 80

79%

53%

46%

8.3. Nota de satisfação com os fornecedores

%

6 a 8

2 a 5

9 e 10

0 10 20 30 40 50 60

55%

45%

5%

8.4. Ferramentas de apuração de resultados de promotores

%
0 20 40 60 80 100

Análise de sell-in

Contagem de caixas abertas

Análise de sell-out

Auditoria com equipe terceirizada

Análise fotográ�ca

Auditoria com equipe própria 93%
24%

23%
11%

5%

4%

8.5. Uso de remuneração variável para promotores

%

Não

Sim, de forma permanente e
também em concursos pontuais

Sim, de forma permanente

0 10 20 30 40 50

49%

28%

23%
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8.6. Utilização de ferramentas de inteligência de trade marketing

%

Não

Sim

0 20 40 60 80 100

85%

15%

8.7. Ferramentas de inteligência utilizadas em trade marketing

%
0 20 40 60 80 100

Análise de preço

Dados coletados por promotores

Market share

Share de gôndola

Sell-out de canal direto

Dados de painéis (Kantar)

Ferramentas GFK

Análise Nielsen

 Análise de ruptura

Análise de sell-in

Sell-out de canal indireto

Outras ferramentas (Ferramentas Neogrid,
Ferramentas Genexis, Ferramentas Euromonitor,

 Auditorias continuas, Auditorias Ad Hoc)

58%
50%
50%

33%
33%
33%

25%
25%
25%

40%

100%
83%

9. Gerenciamento de Categorias (GC)

9.1. Gerenciamento de categorias na empresa 

%

Não exploramos essa área na empresa

Sim, existe esse departamento

Não, essa área está dentro de trade marketing

Não, essa área está dentro de outra área da empresa

0 10 20 30 40 50 60 70 80

80%

9%

7%

4%
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9.2. Número de funcionários em GC

%

Tem até 5 funcionários em GC

% da equipe de GC das empresas participantes
que são funcionários internos
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66%

100%

9.3. Capitão de categoria em algum varejista

%

 Não, ainda não somos capitães de categoria

sim, já somos capitães de categoria
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67%

33%

9.4. Uso de guia de execução

%

Não

Sim, com produção semestral

Sim, com produção anual ou maior

Sim, com produção trimestral ou menor
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58%

17%

17%

8%

10. Outros investimentos

10.1. Anúncios em revistas especializadas

%

 Não, não fazemos nenhuma publicação

Sim, semestralmente

Sim, trimestralmente

Sim, mensalmente

Sim, anualmente
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69%
15%
6%
6%
4%
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10.2. Ações de ativação fora da loja

%

 Não

Sim

0 20 40 60 80 100

81%

19%

10.3. Ações digitais

%

 Sim

Não

0 10 20 30 40 50 60 70 80

65%

35%

10.4. Nível de in� uência em embalagem

%

Fraca ou nenhuma

Moderada

Forte
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48%

41%

11%

10.5. Mensuração de e� cácia de promoções

%

Não fazemos avaliação de promoções

Pesquisa consumidor

Incremento de sell-out no período
(variação nas vendas ocasionada pela promoção)

Análise de engajamento
(número de inscritos, número de participantes etc.)

Não soube responder
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73%
18%
17%
1%

24%
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10.6. Campanhas customizadas para varejistas no último ano

%

Não realizamos campanhas customizadas

Sim, a área de trade marketing foi
responsável apenas pela criação da campanha

Sim, a área de trade marketing foi responsável
pela criação e execução da campanha

Sim, a área de trade marketing foi
responsável apenas pela execução da campanha
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75%

15%

5%

4%

10.7. Percepção sobre a colaboração varejo e indústria

%

Existente / favorável ao crescimento

Aumento de investimento

Considera importante, acha que
pode melhorar/ acha que não cumpre seu papel

Aumento de investimentos

Considera importante, acha que pode melhorar

 Receptivo

Distante/ baixa colaboração

22%

18%

12%

10%

6%

3%

43%
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10.8. Principais oportunidades entre varejo e indústria

%

Desenvolvimento de promoções

Melhoria no portfólio de produtos

Branding

Outros

Experiência de compra do shopper

 E�ciência e logística

Abastecimento

47%

44%

33%

21%

19%

6%

54%
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10.9. Principais colaborações entre varejo e indústria

Empresas com trade sob Venda dizem que... efi ciência e logística são as principais 
oportunidades na relação indústria e varejo (38%), contra 21% da amostra total. 

Empresas com trade sob Marketing afi rmam que... experiência de comprado shopper 
é a principal oportunidade na relação indústria e varejo (41%), contra 21% da amostra total.

11. Faturamento 

11.1. Faturamento da empresa no ano de 2013 sobre 2012

%

Crescimento de até 10%

Crescimento entre 10% e 30%

Não tivemos crescimento

Não respondeu

Crescimento acima de 50%

 Redução

Crescimento entre 30% e 50%

24%

22%

4%

4%

3%

9%

35%

0 10 20 30 3525155

11.2. Faturamento anual da empresa no último ano

%
0 5 10 15 20 25 30

Não sabe ou não respondeu

De R$ 90 milhões a R$ 300 milhões

De R$ 16 milhões a R$ 90 milhões

Inferior ou igual a R$ 2,4 milhões

De R$ 2,4 milhões a R$ 16 milhões

Acima de R$ 300 milhões 22%

15%

15%

9%

12%

28%
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12. Economia 

12.1. Expectativa em relação ao cenário econômico de 2015

%

Favorável. Espero um crescimento
econômico em alguns setores

Muito favorável. Espero um crescimento
econômico em todos os setores

Desfavorável. Não espero um crescimento
econômico na maioria dos setores

Muito desfavorável. Não espero um crescimento
econômico em nenhum dos setores

0 10 20 30 40 50 60 70 80

61%

27%

11%

1%

12.2. Percepção sobre o crescimento da empresa em que trabalha para 2015

%
0 5 10 15 20 25 30 35

Não sabe

Alta queda no crescimento

Pequena queda no crescimento

Estável

Baixa taxa de crescimento

Alta taxa de crescimento 34%

33%

18%

2%

8%

5%



89

13. Conclusões 

Apesar da crescente importância nos últimos anos conferida à área de trade marke-
ting das empresas, ela conta com baixa média de funcionários (2,3), a maioria (63%) possui 
entre cinco e dez anos de experiência.

No organograma, vemos que 56% da área de trade integra o Marketing das empre-
sas, outros 44% estão sob gestão da área de vendas. Assim, a maior parte dos profi ssionais 
de trade marketing realiza a gestão dos clientes por categoria (produtos) e não por tipo de 
canal, indicando uma cultura adquirida na “escola” do Marketing.

Grandes multinacionais da indústria alimentar e higiene pessoal são citadas como 
referência em execução no ponto de venda (PDV). E todas têm em comum o grande número 
de promotores atuantes. Porém, em se tratando da satisfação com esse perfi l de fornecedor, 
a média mostra-se baixa. Apenas 5% avaliam com notas máximas os seus fornecedores para 
a demanda de promotores de PDV.

Sobre performance, apenas 15% dos respondentes disseram utilizar algum tipo de 
ferramenta de inteligência de trade marketing na empresa em que atuam, independente-
mente do porte, o que indica baixa correlação entre porte e investimento em pesquisa na 
área. As ferramentas mais utilizadas são a análise de preço, coleta de dados com promotores 
e market share. 

E quando o tema pesquisado é Gerenciamento de Categorias (GC), 20% dos 
participantes da pesquisa disseram que a empresa em que atuam trabalha com GC, sendo 
7% na forma de um departamento exclusivo para a área.

A pesquisa “Tendências em trade marketing” nos apresenta profi ssionais otimistas 
sobre o cenário econômico do país em 2015, sendo que 60% acreditam no crescimento da 
empresa em que trabalham, diante de 13% que creem em pequena queda para o próximo 
ano.

A maior parte dos profi ssionais menciona um crescimento de até 30% no fatura-
mento das empresas que atuam no último período, mas, apesar disso, 25% deles citaram 
uma estagnação ou recessão neste período. 
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 “Trade marketing lida com duas áreas de decisão principais: as decisões de 
placement (canais de distribuição ou marketing) e as decisões relacionadas ao shopper 
(relação do shopper com a marca enquanto decide a compra).”

“...shopper marketing envolve o foco no processo de compra das marcas de con-
sumo no varejo por parte de pessoas que não necessariamente irão consumir os produtos 
comprados por elas...”

“Nos parece evidente que é preciso deixar claro os ganhos potenciais de ser um 
patrocinador do processo de GC (gerenciamento de categorias) junto ao varejo. A transpa-
rência é a melhor maneira de evitar abusos decorrentes da posse de informações diferenciadas 
e do acesso direto com as lojas.”

“Veremos no futuro menos ênfase em produtos e mais certezas na escolha, menos 
dados técnicos e mais  “fi t”  entre cliente e vendedor, menos ofertas genéricas e mais ofertas 
direcionadas, menos malas diretas, e-mail MKT e telefonemas e mais olho no olho.”

“Algumas marcas criam assinaturas sensoriais que vão além do logo e das palavras. 
Imagine o que seria da Intel sem a sua música característica?”

“...as pesquisas de comportamento de consumo usando a neurociência foram 
várias vezes explicadas como tentativas de manipular o comportamento inconsciente dos 
consumidores. Hoje são o combustível de um dos campos mais promissores da economia, 
o comportamental – a única veia econômica capaz de criar teorias preditivas de nossas 
atitudes irracionais.”
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