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Introdução  
 
Tudo está prestes a mudar de novo, mas muita coisa já mudou até aqui.  
 
Cá estamos nós, trazendo o marketing no varejo como um assunto a ser discutido mais uma vez. E 
por que essa necessidade de falar sobre um tema que, hoje, dá nome para tantos livros teóricos 
utilizados nos últimos anos para explicar o que é o marketing baseado na experiência de compra? 
 
Marketing no Varejo, diferente de outras temáticas relacionadas ao marketing, pode se definir 
como uma certa “metamorfose ambulante”. Isso porque estamos falando de um conceito que 
envolve diretamente a forma como a sociedade se relaciona – entre si e com o mercado –, e 
quando falamos de pessoas e do comportamento humano, não podemos esperar que as coisas 
permaneçam sempre iguais.  
 
Estamos em constante evolução e a cada movimento tecnológico, mercadológico, político, 
econômico ou social, seja de conscientização, de inovação ou qualquer fator ou acontecimento 
inesperado, estamos sujeitos a mudanças de comportamento, na forma como as pessoas enxergam 
a si mesmas e o outro e, consequentemente, na forma que consomem – tudo e qualquer coisa.  
 
Com o passar dos anos, nas diferentes fases do marketing, algumas mudanças previstas não 
aconteceram, muitas das que eram esperadas, de fato, chegaram. O Grupo Toolbox traz o que de 
mais relevante impactou o marketing no varejo na última década e que serão gatilhos importantes  
para que entendamos a direção que iremos seguir a partir de agora.  
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[1. TENDÊNCIAS] 
 

A SOCIEDADE MUDOU JUNTO COM A TECNOLOGIA, 
INFLUENCIANDO O MARKETING 

 

A internet modificou radicalmente a forma como as pessoas se relacionam com as marcas. A jornada que 
antes era linear, agora evolui para uma jornada desestruturada, onde o consumidor transita pelos diversos 
canais (TV, aplicativos, mídias sociais, redes sociais, site etc.) e diferentes dispositivos (computador, 
celular, tablet) em busca de informações para sua tomada de decisão.  
 
Nesse novo cenário, o canal direto que a internet estabelece entre os consumidores e as marcas faz com 
que os consumidores se sintam mais próximos das marcas, e desta maneira, se sintam à vontade para se 
comunicar diretamente com elas. Por outro lado, possibilita, também, às marcas interagirem com seus 
consumidores respondendo dúvidas e comentários. 
 
Além disso, o canal direto e o fácil acesso a informação, torna possível que os consumidores busquem 
marcas com as quais se identifiquem. Os valores da marcas importam tanto quanto a qualidade de seus 
produtos e serviços, e podem, muitas vezes, serem determinantes na tomada de decisão do consumidor.  
 
Essa relação mais próxima entre consumidores e marcas possibilita um processo de co-construção das 
marcas que coloca o consumidor como peça chave do processo. Através de avaliações, comentários, troca 
de experiências, os consumidores ajudam as marcas a melhorar seus produtos e a experiência que 
oferecem. Afinal, a experiência vivenciada gera mais impacto do que o produto ou serviço em si.  
 
Por isso, as marcas tem buscado compreender os desejos e necessidades dos consumidores, buscando a 
empatia deles e, consequentemente, o estabelecimento de um vínculo, a fim de alcançar a fidelização. 
Assim, a internet eleva a experiência do consumidor a outro patamar, mais real, mais intensa e mais 
satisfatória. Dando voz ao consumidor e as marcas, e colocando o consumidor no centro das decisões.  
 

Mobilidade: presente e futuroi  
 
Nos últimos anos, o avanço da tecnologia mobile fez com que os smartphones se tornassem ferramentas 
essenciais para o dia-a-dia das pessoas, a comunicação ganhou espaço, plataformas e aplicativos, e as 
marcas encontraram novos canais para chegar até os consumidores. Assim, varejistas tiveram que se 
adaptar rapidamente a nova demanda, criando sites responsivos, mídias e redes sociais; atrelando a 
comunicação à venda de modo a facilitar ao máximo a vida do consumidor.  
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Os smartphones são um dos principais ativos que ajudam a impulsionar o crescimento das lojas, pois se 
tornaram parte da jornada de compra do consumidor, tanto no momento da pesquisa por produtos e preços, 
quanto no momento da compra. Ele também possibilita complementar a experiência vivenciada pelos 
consumidores dentro das lojas, além de permitir que os vendedores consigam ajudar mais e melhor seus 
consumidores.  
 
Os consumidores que utilizam smartphones, o fazem de maneira mais espontânea, ou seja, não planejada. 
Com as facilidades que o varejo mobile oferece, é muito fácil que o consumidor racionalize menos a 
compra quando utiliza o smartphone. Dados apontam que os consumidores norte-americanos que usam 
regularmente seus smartphones para realizar compras, gastam 37% mais do que quando realizam compras 
usando seus computadoresii. Isso não se deve apenas ao fato de que as facilidades favorecem a compra 
por impulso, mas também ao fato de que a rastreabilidade faz com que os consumidores recebam 
estímulos de compra em mais momentos durante a jornada. 
 
É importante que empresas invistam no varejo mobile, porque de fato as pessoas estão lá. No entanto, as 
pessoas não vão deixaram de ir as lojas ou de usar seus computadores, de maneira que os varejistas não 
devem negligenciar os outros canais, e sim tirar o máximo de proveito de cada canal.  
 
Muito ainda tem para evoluir no varejo mobile. Compras mais complexas como maquiagens, exigem que 
o consumidor já conheça o produto para que ele compre online. Se o consumidor não conhece o produto, 
ele só vai comprar depois de ir a uma loja experimentar, mesmo que a marca ofereça guias para compra 
online. Além disso, nem tudo é agradável de se ver em uma tela pequena, buscar por imóveis, fazer 
comparação de produtos são atividades mais convidativas para serem feitas em computadores.  
 
O serviço de pagamento móvel já é uma realidade que permite que os consumidores realizem compras 
sem a necessidade de carregarem dinheiro ou cartões de crédito ou débito, porém, pouco se utiliza essa 
tecnologia. Os beacons também já existem há algum tempo, mas estamos longe de aproveitá-lo em todo 
seu potencial.  
 
Por fim, o mobile é muito mais do que um smartphone ou tablet, é a conectividade constante. É tudo o 
que a tecnologia pode fazer para transformar a maneira como fazemos as coisas. 
 
 

Comunicação de Marketing: Consumidores e 
shoppers já não aceitam mais interlocutores que 
não os representem na relação com as marcas 
 
Uma das maiores forças impulsionadoras das marcas da atualidade são os reviews de outros consumidores 
postados nas redes sociais sobre um determinado produto ou fornecedor. Em geral, os shoppers 
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conectados desejam ouvir a opinião de alguém que os represente naquele contexto, ou seja, esperam que 
interlocutores semelhantes a eles se apresentem para falar sobre as marcas. Além disso, as pessoas 
esperam que a comunicação seja feita de maneira natural e autêntica.  
 
A "voz" dos vendedores nas lojas, de celebridades nos anúncios e até mesmo a "voz " institucional da 
empresa, não têm mais tanta credibilidade quanto os comentários de pessoas com perfil semelhante ao do 
consumidor que busca informações antes de comprar. Esse fenômeno pode ser visto na prática, quando 
um shopper rejeita a ajuda de um vendedor de sapatos em frete à vitrine de uma loja especializada. Isso 
também explica o sucesso de marcas brasileiras que buscam empatia com seus consumidores, como por 
exemplo, Reserva (marca de roupas) e Chilli Beans (marca de óculos e relógios). 
 

"Os shoppers não querem se relacionar com marcas que não os representem", portanto, a 
"voz" da marca deve ser adequada em cada ponto de contato pelo qual o shopper interage 

com a empresa ou recebe a mensagem de marca, para gerar empatia com o público. 

 
Essa mudança é importante para a comunicação de marketing, por que implica em uma revisão das 
estratégias tradicionais, como, por exemplo, o tradicional "celebrities endorsement" (que significa, 
endosso de celebridades), estratégia promocional pela qual uma celebridade endossa um produto 
assinando-o. Nem mesmo "youtubers" e outras celebridades digitais escapam desse fenômeno. Embora 
tais figuras conhecidas tenham poder de gerar conhecimento de marca, eles têm perdido força como 
influenciadores da decisão de compra de shoppers. Como consequência, o marketing de conteúdo passou 
a ter mais peso na tentativa de desenvolver ferramentas de marketing que influenciem a jornada de 
compras de shoppers. Os investimentos em marketing boca-a-boca, (ou WoM - word of mouth, em inglês) 
tem crescido muito nos últimos anos. A busca pelo engajamento espontâneo e autêntico de consumidores 
satisfeitos parece ser a nova fronteira do marketing atual que visa convencer clientes sem a necessidade 
de persuadi-los como faria um vendedor ou um comercial de TV. 
 

O marketing de boca em boca (word of mounth - wom) é o marketing projetado 
para aumentar a afinidade e as recomendações, envolvendo ou inspirando pessoas a 

falar sobre marcas, inclusive nas mídias sociais (Word of Mouth Marketing 
Association - WOMMA)iii. 

 
As implicações dessa mudança de comportamento de compra são sensíveis para anunciantes, e as 
empresas ainda não se adaptaram completamente a esse câmbio nas comunicações entre marcas e 
shoppers.iv Porém, quando uma organização consegue atingir o alvo, criando relações de confiança 
recorrente com seus consumidores, repetidamente e em múltiplos pontos de contato, é possível que se 
crie a partir disso uma legião de "advogados" que defendem suas marcas publicamente e gratuitamente. 
Esses influenciadores não-remunerados afetam outros shoppers de maneira definitiva e têm um poder 
devastador sobre a concorrência das suas marcas preferidas.  A chave para a conquista de legiões de 
consumidores que advogam a favor de uma marca está na experiência ao longo de toda a jornada. Quanto 
melhor a prontidão da marca para prover uma experiência adequada de busca de informações, compra, 
uso/consumo, engajamento e retorno, maiores as chances de obter bons reviews e comentários online.  
Como exemplo de busca por empatia, a rede Trader's Joe - dos EUA, criou comunicações bem-humoradas 
que tornam o processo de compra menos enfadonho para seu público. Em inglês, na voz do vilão de 
Guerra nas Estrelas: "Eu acho a sua falta de sacolas [reutilizáveis] algo irritante".  
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Ao lado, um exemplo da Tesco de Londres, usando a mesma estratégia de bom humor para lidar com um 
tema delicado: pedir a carteira de identidade de seus clientes quando compram bebidas alcoólicas. A 
mensagem da placa diz: “Se você tem sorte suficiente para se parecer menor de 25 anos, por favor, não 
se sinta ofendido se pedirmos para comprovar sua idade quando comprar bebidas alcoólicas”.  
 
 

                         
          
         Fonte: Grupo Toolbox 2011 
 
 

 
BOX – O IMPACTO DAS MÍDIAS SOCIAIS NO CONSUMO 
 
De acordo com uma pesquisa feita pela empresa TNS, 20% dos pontos de contato de mídia utilizados 
em marketing correspondem a 80% do impacto total gerado, mas isso não significa que as empresas 
podem reduzir suas ações sem antes compreender a importância e a efetividade de cada ponto de 
contato.  
 
A experiência de compras online é complexa e a efetividade dos canais pode variar no decorrer na 
jornada de compras. Além disso, alguns pontos de contato são efetivos na construção do patrimônio 
da marca (sustentação da marca no mercado, no longo prazo), enquanto outros, são mais efetivos em 
gerar respostas imediatas (vendas no curto prazo).  
 
As mídias sociais estão deixando de ser importantes para o mercado e estão se tornando um 
importante mercado. Um exemplo disso é o WeChat, um aplicativo chinês com quase 1 bilhão de 
usuários, que integra numa plataforma única mídias sociais e e-commerce. Essa integração 
representa uma solução perfeita para as empresas que buscam entender o comportamento de seus 
consumidores, pois o aplicativo permite obter informações e pode ser visto como um verdadeiro 
gerenciador de lifestyle.  
 
Dentre os usuários mais ávidos de mídias sociais, alguns sentem prazer em exibir sua rotina, seus 
interesses e suas compras. Esse grupo de consumidores podem ser visto pelas marcas como clientes 
potenciais para produtos exclusivos. Empresas como a Tiffany & Co. já usam o aplicativo WeChat  
para segmentar esses clientes. 
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Nesse universo das mídias sociais, existem dois tipos de informação muito importantes: 
conspicuidade do consumidor (propensão para se mostrar nas mídias sociais) e o grau de conexão 
(visibilidade - quantidade de amigos/seguidores), sendo o último mais relevante para as empresas.  
 
Para que os consumidores continuem permitindo que as empresas obtenham seus dados, é importante 
que se cultive um relacionamento mais íntimo e de confiança entre as partes, o que significa que as 
marcas devem desenvolver abordagens mais personalizadas. 
 
Fontes: VENUTO, Damien. Why 20 percent of media touchpoint deliver 80 percent of the impact.  The Register, Retail 
Intelligence, 2016. 
GIROTA, Karan. Welcome to the social Media Shopping Mall, Insead Knowledge, 2016. 
 
 

 
No passado, a mensagem de marketing e a oportunidade de comprar estavam separadas. Já no contexto 
da multicanalidade, as marcas podem se valer de estratégias ativas ou passivas de comunicação com seus 
shoppers por meio de diversos pontos de contato. Quando uma comunicação resulta em venda, ou seja, 
numa transação, pode-se entender o ponto de contato de comunicação como um canal de marketing. Os 
meios digitais oferecem cada vez mais a possibilidade da fusão entre pontos de contato (canais de 
comunicação com os shoppers em potencial) e canais de vendas. Nos meios digitais é possível comprar 
clicando-se em um conteúdo de vídeo ou comprar por meio de mídias sociais em que se pressupunha 
apenas engajamento não transacional. 
 
A marca inglesa Ted Baker criou o que eles chamam de “shoppable video”, termo em inglês que pode ser 
entendido como “vídeo para compras”, que é um exemplo de canal de marketing que combina 
comunicação e vendas. São vídeos curtos que possibilitam maior interação com as novas coleções da 
marca, e através dos quais é possível realizar a compra dos produtos que estão sendo vistos. Ao clicar nos 
links que aparecem no vídeo, o consumidor é direcionado à loja online.v  
 

 
 
A INTERATIVIDADE NA COMUNICAÇÃO COM SHOPPERS DIGITAIS 
ESTÁ PERMITINDO QUE PONTOS DE CONTATO DA COMUNICAÇÃO 
DE MARKETING SE TORNEM CANAIS DE VENDAS 
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Fonte: http://www.wired.co.uk/article/ted-baker-shoppable-film.  

 
Outro exemplo é o Instagram, um canal de comunicação que é usado por diversas marcas como um canal 
de vendas. As marcas vinculam à comunicação um link (“Compre agora”) que direciona o consumidor à 
loja online, permitindo ao consumidor acesso rápido ao produto que ele deseja comprar. Além disso, 
diversas lojas e vendedores autônomos fazem uso do Instagram como ferramenta para promover vendas 
onde as negociações acontecem no próprio aplicativo.  
 

 

       
  
                     Fonte: Autores         
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A nova jornada do shopper está baseada em 
"momentos", e não em lugares, como se pensava 
 
Atualmente a jornada dos shoppers extrapola os limites da compra. Já não se pode dizer mais que 
conhecemos um produto na televisão e compramos na loja. A jornada não segue mais uma sequência 
lógica, podemos dizer que hoje ela é desestruturada. De fato, hoje é possível que a maioria das pessoas 
conheçam um produto em um canal e acabem comprando em outro. 
 
A jornada de compras baseada em lugares trata a jornada dentro e fora da loja, ela pode ser dividida em 
três fases, como mostra a figura 1. A primeira fase é a fase de planejamento da compra, nesta fase o 
consumidor identifica sua necessidade (produto/serviço) e onde quer comprar (canal). Essa fase ocorre 
fora do ambiente da loja, e é nela que o consumidor busca por informações para tomar sua decisão sobre 
o quê e onde comprar. A segunda fase é a fase da compra, e ela ocorre dentro do ambiente da loja. Nela 
o consumidor passa pelas etapas de atração, engajamento, persuasão e compra, que trata do processo de 
consideração das opções de produto dentro da loja e termina com a tomada de decisão. A terceira e última 
fase é a fase do consumo do produto adquirido, nela o consumidor vivencia a experiência de consumo e 
avalia essa experiência; e é a partir dessa avaliação que o consumidor decide se volta a comprar a marca 
ou não. 
 

 
 
Fonte: D'ANDREA, Rafael; CÔNSOLI, Matheus Alberto; GUISSONI, Leandro Angotti. Shopper Marketing: a nova estratégia 
integrada de marketing para a conquista do cliente no ponto de venda. Editora Atlas SA, 2000. 
 
 
No entanto, com o desenvolvimento de novos canais de comunicação e de compra, a jornada que antes 
era baseada em lugares onde a marca encontra seus clientes, evoluiu para uma jornada de compra baseada 
em "momentos de decisão"vi, que mais se adapta a realidade atual. A figura 4, mostra esses momentos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Jornada de compras baseada em lugares. 
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Figura 4. Jornada baseada em momentos. 

 
 
 

Fonte: Adaptado pelos autores a partir de GILL, Martin. Manage the cross-touchpoint customer journey. eBusiness & Channel 
Strategy Professionals, Forrester Research Inc., 2014.   
 
 
Os principais momentos de decisão do shoppers são: gatilho, exploração, compra, uso, engajamento e 
retorno. O gatilho é o evento que desperta a necessidade de compra. Normalmente os gatilhos são 
fenômenos externos, que estão ligados a momentos da vida dos consumidores. Já os gatilhos internos 
estão relacionados a estados psicológicos dos indivíduos, como, por exemplo, a passagem da adolescência 
para a vida adulta, a tão comentada crise de meia-idade e outros fenômenos internos das pessoas, que 
podem servir para disparar necessidades de mudança no modo de vida delas e, por consequência, criam 
necessidades de compra distintas.   
 
Explorar é o momento em que o shopper, tendo identificado uma necessidade, busca informações sobre 
os produtos nos diferentes canais. Um exemplo para ilustrar esse momento é a compra de tênis para 
corrida. Seja qual for o gatilho que fez despertar a necessidade pelo produto, a compra de um tênis não é 
simples, pois há muitas marcas e modelos no mercado, portanto, geralmente o consumidor inicia sua 
busca pela internet, seleciona alguns modelos, e vai até a loja para experimentar. Depois de experimentar, 
o consumidor começa a comparar os preços em busca da melhor relação custo/benefício. Neste momento, 
pode ser que o consumidor volte a pesquisar os produtos na internet buscando o preço em diferentes lojas, 
e só depois de considerar todas as opções, ele toma sua decisão de qual produto comprar e onde realizar 
a compra - o que nos leva ao momento da compra. O momento da compra é o qual o consumidor já detém 
toda a informação necessária para tomar sua decisão, e ele então assim a faz.  
 
Em seguida, o quarto momento é o momento da experiência, do uso/consumo do produto. Nesse momento 
o consumidor avalia se tomou a decisão correta, se o produto adquirido foi de fato uma boa escolha. O 
momento do envolvimento ocorre quando o consumidor, tendo já consumido o produto, compartilha sua 
avaliação no site ou rede social da marca, a fim recomendar positiva ou negativamente o produto. Neste 
momento, esse consumidor atinge outros consumidores ou potenciais consumidores da marca. E por fim, 
o retorno é o momento em que o consumidor volta a comprar produtos da marca. 
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Na jornada baseada em momentos o consumidor pode transitar por diversos canais e por mais um canal 
ao mesmo tempo, não sendo necessário estar dentro da loja para avaliar suas opções. A integração dos 
canais juntamente com a tecnologia possibilitam que essa transição de um canal para o outro seja uma 
experiência positiva.  
 
 

A experiência de compra e consumo está superando 
a comunicação de marketing como veículo de 
disseminação dos valores das marcas 
A sobrecarga de informações e estímulos da atualidade está criando desconexão entre consumidores e 
marcas. Com o fracionamento das mídias desde o advento das TVs a cabo, nos anos 90, até o streaming 
de conteúdo da Netflix atual, e a decadência da mídia impressa, o alcance dos veículos de comunicação 
caiu muito. Simultaneamente, a quantidade de informações disponíveis aumentou exponencialmente com 
o advento da internet, e mais recentemente, dos smartphones. Esse contexto criou uma geração de 
consumidores com pouca disposição para dedicar atenção a comunicação de massa das marcas. A 
relevância das informações no contexto do indivíduo, seu momento de vida, e de compra, passou a ter 
mais peso na hora de decidir se deve ou não pressionar ">> pular anúncio>>" no Youtube ou assistir ao 
comercial até o fim. De fato, a maior parte das pessoas só assiste os primeiros 5 segundos obrigatórios 
antes dos vídeos do Youtube. A própria existência de anúncios de quinze ou trinta segundos nesse veículo 
é um sinal de que a comunicação de marketing das empresas ainda pensa com mentalidade de TV 
tradicional. 
 
Então, como impactar um potencial consumidor de uma marca? A experiência dos consumidores é 
fundamental para criar um vínculo com as marcas em cada momento (ponto de decisão) da jornada 
(gatilho, explorar o mercado, comprar, usar, engajar, e retornar a comprar). A competência-chave das 
empresas para lograrem êxito nessa empreitada é buscar empatia com seus clientes. Compreender o 
processo decisório de compra dos seus clientes é tão importante quanto entender o processo decisório que 
leva seus não-clientes a optarem por outras soluções para suas necessidades de consumo. Um exemplo 
disso é demonstrado por uma pesquisa recente que aponta o seguinte fato: quando a página de um site de 
e-commerce levar um segundo a menos para carregar, a conversão de clicks aumenta em 2%. Imagine o 
impacto dessa simples experiência nas margens de lucro de um varejista online! vii A experiência prévia 
com o produto também é um dos fatores de influencia nas decisões dos potenciais shoppers.viii 
 
A jornada de compra não é mais linear. Por isso, uma maneira de buscar melhorar a experiência de compra 
dos shoppers é integrar os canais de venda de forma completa, proporcionando ao shopper uma 
experiência omnichannel prefeita. As lojas físicas continuarão sendo importantes na jornada, e podem 
fazer parte dessa experiência prefeita com a ajuda da tecnologia, minimizando a distância entre os canais 
on e off. Oferecer serviços e facilidades aos clientes também pode impactar positivamente na experiência 
do shopper nas lojas físicas. Contudo, é indispensável que as empresas mensurem o comportamento do 
shopper em todos os pontos de contato para entender os drivers de escolha deles e direcionar sua 
comunicação.ix 
 
BOX: EXPERIÊNCIA NA JORNADA 
 
A Leo Burnett, agência de publicidade americana, desenvolveu uma ferramenta que 
busca relacionar os pontos de contato com contextos específicos durante a jornada no 
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consumidor, mapeando, primeiramente, todos os pontos de contato utilizados numa 
jornada e como eles se conectam, e posteriormente, buscando compreender os motivos, 
emoções e cognição associado a cada ponto de contato. A ideia foi ir além de olhar para 
o que o consumidor está fazendo e compreender o porquê ele está fazendo. 
A pesquisa coletou as seguintes informações: 

• Os gatilhos da compra; 
• Quantidade e natureza dos pontos de contato utilizados; 
• A sequência em que as coisas acontecem; 
• Período de ocorrência; 
• Se as atividades são sociais ou individuais; 
• Grau de satisfação e influencia percebida em cada ponto de contato; 
• Os motivos (expectativas, esperanças e desejos) associados a cada ponto de contato; 
• As emoções experimentadas em cada ponto de contato; 
• A natureza e grau de cognição envolvidos em cada ponto de contato. 

 

O resultado da pesquisa identificou que a melhor maneira de olhar para jornada era pelos 
seus motivos e não pelos pontos de contato, e então revelou que uma jornada apresenta 
no máximo 12 motivos. 

 

1. “Explorar” 
Representa uma etapa inicial da jornada e nela os shoppers 
usam diversos pontos de contato, pois o objetivo é ter uma 
ideia do que há no mercado. 

2. “Sift & Soft” 
Neste momento os shoppers realizam pesquisas mais 
específicas, geralmente visitam o site da marca e fazem 
pesquisas de comparação.  

3. “Se sentir 
confortável” 

É o momento em que o shopper reflete sobre a compra, revisita 
suas experiências anteriores com a marca/produto, afim de ter 
certeza de que está fazendo a escolha certa. Os pontos de 
contato nesse momento são internos. 

4. “Assumir o 
controle” 

Neste momento os shoppers buscam por validação externa, 
nesse momento eles visitam as mídias sociais a procura dessa 
confirmação.  

5. “Terminar 
isso” 

Aqui o shopper toma uma decisão, seja ela por realizar a 
compra, as vezes motivado por um desconto ou promoção, ou 
não.  

6. Buscar 
inspiração”  

Essa etapa representa o momento em que o shopper passeia 
pela loja ou site olhado os produtos, as promoções, revisita os 
pontos de contato do início da jornada.  

7. “Antecipar”,  Neste momento o shopper tenta imaginar como seria possuir e 
usar a marca.  

8. “Avaliar em 
primeira mão” 

Representa o momento no qual o shopper avalia o produto, 
tocando, experimentando. 

9. “Agir por 
impulso” 

Geralmente é decorrente de alguma promoção ou descontos de 
última hora, e pode acontecer em qualquer etapa da jornada. 

10. “Defender” 
Após o compra, o shopper satisfeito compartilha sua 
experiência pessoalmente ou nas mídias sociais, podendo 
influenciar a jornada de outros shoppers.  
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11. “Celebrar e 
Saborear”  

Representa o momento em que o consumidor se diverte com 
sua compra, imergindo no universo da marca. 

12. “Provocar 
uma reação”  

É o momento em que os consumidores vão a público e se 
mostram nas mídias sociais, para criar a impressão de fazer 
parte de uma tendência.  

 
Esses 12 momentos não seguem uma ordem definida, eles muitas vezes se repetem e se 
sobrepõem, outras vezes na jornada algum desses momentos podem não aparecer. O 
Facebook, por exemplo, é uma mídia fortemente ligada a quatro motivos: “Assumir o 
controle”, “Antecipar”, “Defender”, e “Provocar uma reação”. Ou seja, o Facebook não 
é utilizado pelos shoppers no início da jornada, e ele aparece em momentos específicos 
de interação.  
Outra forma de buscar melhorar a experiência do consumidor na jornada, é pensar na 
compra como uma missão – ou seja, as pessoas compram produtos/serviços para 
satisfazerem alguma necessidade/desejo, e isso é a missão. A natureza da missão varia 
de acordo com o contexto da compra, e esses contextos devem ser identificados pelas 
empresas para que com a ajuda da tecnologia consigam oferecer experiências 
inesquecíveis para seus consumidores – combinando qualidade e utilidade. 
A Starbucks é um exemplo de empresa que está aproveitando a tecnologia para satisfazer 
seus clientes em suas diferentes missões: (1) A Starbucks, que além de oferecer wi-fi 
gratuito em todas as suas lojas, e também oferecer, através de parcerias, acesso gratuito 
a conteúdos premium do The Wall Street Journal, ESPN e Nick Jr. nos Estados Unidos; 
em 2015, firmou parceria para disponibilizar acesso ao Spotify dentro de suas lojas. Isso 
sem dúvida torna a experiência do consumidor que gosta de passar um tempo maior 
dentro da loja mais prazerosa. (2) Mas para os seus clientes que não dispõe de muito 
tempo, a Starbucks incorporou aos seus serviços um aplicativo de conveniência no qual 
os consumidores fazem seus pedidos e realizam o pagamento, com o intuito de evitar 
filas e esperas. O aplicativo já conta com 13 milhões de membros.  
Essas ações, seja associando pontos de contato a motivações na jornada de compra, ou 
identificando missões de compra, são exemplos de que o bom uso dos dados e da 
tecnologia podem ajudar as empresas a proporcionar aos seus consumidores uma 
experiência perfeita. É importante que as empresas busquem ideias que sejam acionáveis 
e relevantes para o consumidor. Além disso, a experiência real na entrega do serviço 
deve ser tão boa quanto a experiência do shopper na plataforma virtual. 
 
 
Fontes:  
Foley, C. (2015). Shopper Marketing: Motivations on the path to purchase. Admap. 
Gault, P. (2015). Build mission-based shopping experiences. Admap, 28-29. 
Chow, L. L. (2016). Seven customer experience tips from Airbnb, Booking.com and Skyscanner. Event 
Reports, EyeForTravel Singapure Summit 2016. 
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Nudges (“empurrãozinho”, em inglês): Estímulos 
inconscientes têm mais poder de conversão do que 
o esforço de convencimento das marcas 
 
Com tempo e atenção escassos, os shoppers não querem mais ser persuadidos. Por isso hoje em dia, os 
estímulos inconscientes têm mais poder de conversão do que o esforço de convencimento de vendedores 
e comerciais. 
Cada vez mais se pode ver que os princípios da economia comportamental estão sendo aplicados em 
marketing. Os profissionais de marketing estão se dando conta de que é mais fácil utilizar "nudges" que 
estimulam comportamentos favoráveis à empresa, do que 
tentar mudar a atitude de consumidores e shoppers em 
relação a uma marca. 
 
 

                                     
  
 
Primeiramente, o que são nudges?  
 
Nudge pode ser traduzido como empurrão, e pode ser conceituado como qualquer influência sobre uma 
escolha, de maneira a modificar um comportamento. O uso de Nudging ajuda a direcionar as escolhas dos 
consumidores, não necessariamente para escolhas melhores, mas para escolhas das quais eles não irão se 
arrepender. Não se trata de forçar uma escolha, visto que os consumidores sempre terão as opções e 
liberdade para escolher, mas sim, de direcioná-lo para considerar uma determinada opção antes da sua 
tomada de decisãox. 
 
Os economistas comportamentais devem ter dois talentos básicos: primeiramente saber construir 
experimentos que os ajudem a identificar vieses cognitivos, ou seja, irracionalidades no comportamento 
de compra e nas decisões de shoppers em geral. Os experimentos são a fonte na qual os economistas 
comportamentais vão buscar a matéria-prima para criar nudges, os estímulos que depois poderão ser 
utilizados nas ações de marketing para afetar o inconsciente dos shoppers. Experimentos bem desenhados 
também ajudam a quantificar o impacto dos estímulos na conversão de shoppers ao comportamento 
desejado, portanto, é uma habilidade valiosa em marketing.  

 

A "mosca" dessa imagem extraída da 
internet é um nudge clássico. De fato, ela 
diminui em mais de 30% a mancha de 
sujidade ao redor dos mictórios de alguns 
países.  
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Definição de viés cognitivo: Vieses cognitivos são filtros mentais e emocionais, nos quais o indivíduo 
confia, para entender e responder aos eventos externos. Eles prejudicam a capacidade de um 
indivíduo de avaliar informações de forma objetiva e lógica (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). 
Indústrias aplicam este viés ao shopper marketing, comunicando quais ofertas de produtos são 
válidas “somente até o dia de hoje ou enquanto durarem os estoques”, por exemplo. 
 

 
A partir de seus experimentos, uma segunda habilidade importante dos economistas comportamentais é a 
de formularem "heurísticas", ou seja, regras-gerais empíricas sobre como as pessoas se comportam 
quando submetidas a estímulos desenhados para influenciar inconscientemente as pessoas.  
 
Existem várias heurísticas da economia comportamental que se tornaram famosas por alavancar vendas. 
Entre as principais estão as seguintes: 
 

• Priming effect – Refere-se ao processamento cognitivo e mental de ativação de ideias por 
associação, através do qual uma ideia leva a outra, de maneira que as ideias são coerentes entre si 
e reforçam uma à outra.xi 
 

• Aversão à perda – Refere-se à quando as perdas se mostram maiores do que os ganhos, numa 
situação em que as opções são diretamente comparadas.xii 
 

• Efeito halo (Hallo effect) – Refere-se à quando um indivíduo, ao identificar uma característica 
positiva em algo ou alguém, superestime todas as demais características, como por exemplo, 
quando uma marca possui uma linha de produtos de alta qualidade, por confiar na marca o 
consumidor assume que todas as linhas de produtos desta marca são de alta qualidade, o que não 
é necessariamente verdadeiro.xiii 
 

• A dor de pagar – Refere-se a sensação de dor ao pagar por uma compra não planejada. Essa 
sensação é reduzida quando se realiza o pagamento com o cartão de crédito em vez de dinheiro, 
visto que o pagamento do cartão acontece posteriormente, sendo assim, menos doloroso.  
 

• Ancoragem – Assemelha-se ao primming effect, mas ocorre quando o shopper é exposto a um 
número que passa a servir como referência e influencia os julgamentos de valor. Ex: “Limite de 5 
unidades por pessoa”.xiv 
 

• Arquitetura da escolha – Refere-se a alteração da maneira como as opções são apresentadas aos 
shoppers. A utilização de um display diferente é um exemplo. 
 

• Imediatismo – Refere-se à quando a comunicação é feita de tal maneira que gera no shopper o 
senso de imediatismo, ou seja, de que se ele não comprar agora, não conseguirá comprar mais. 
Ex: “Descontos de até 80%, mas é só hoje!”. 
 

• Escassez – Refere-se à quando há poucos produtos da marca na prateleira e isso gera no shopper 
a sensação de que aquele produto vai acabar. 
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BOX: O USO DE NUDGE NO VAREJO 
 
Com o objetivo de investigar o efeito dos vieses cognitivos em comunicação no ponto de venda e 
como eles afetam o comportamento do shopper, um estudo avaliou o impacto de 3 vieses cognitivos 
no volume de vendas de uma marca de achocolatado em pó em uma rede de supermercados. Os 
vieses utilizados no estudo foram: aversão à perda, priming effect e contas mentais.  
A comunicação utilizada foram displays, molduras de gôndola e totens com mensagens que 
carregavam os três vieses dispostos em diferentes lugares dentro do supermercado. As mensagens 
tinham como alvo as mães, que representam os shoppers da categoria. 
 
Para o viés cognitivo aversão à perda foram usadas as seguintes mensagens “Vai deixá-lo perder o 
melhor da vida?” e “Vai deixá-lo sem um sorriso logo cedo?”, cujo objetivo foi explorar duas 
diferentes situações em que a shopper perde ao não comprar para os seus filhos o achocolatado em 
pó da marca estudada. 
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Para o viés cognitivo priming effetc foram usadas as seguintes mensagens: “Milkshare de 
ovomaltine, a hora mais divertida do dia” e “O que é bom pode ficar ainda melhor – brigadeiro de 
ovomaltine”. O apelo das mensagens foi associar os produtos milk-shake e brigadeiro à marca de 
achocolatado em pó, com o objetivo de influenciar a shopper (neste caso também as mães dos 
consumidores) a comprar a marca. Especialmente para o milk-shake, estudos mostram um alto índice 
de associação entre ele e a marca estudada.  
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Para o viés cognitivo contas mentais foram utilizadas duas aplicações distintas: a primeira, conhecida 
como “teoria dos brindes” e a segunda, como “temptation bundling”.  
 
No viés cognitivo contas mentais / teoria dos brindes, o apelo foi direcionado às mães não apenas 
como shoppers, mas também como consumidoras do produto, estimulando a shopper a se presentear 
com o produto. Esse viés cognitivo é ideal para produtos mais caros e percebidos como de maior 
qualidade, estimulando os shoppers a se presentearem com maior frequência.  Dessa forma, no 
estudo foi utilizada a seguinte mensagem: “Você merece mais manhãs especiais”. 

                          
Por fim, o viés cognitivo contas mentais / temptation bundling faz com que um shopper aloque, em 
uma mesma conta mental um benefício, considerado por ele como algo positivo. Para tal, os materiais 
tiveram como objetivo associar, dentro da mesma conta mental do shopper, o consumo de frutas 
nutritivas e saudáveis como o fator positivo, e o consumo da marca de achocolado em pó, 
considerada por pesquisas como indulgente (fator negativo). Para reforçar a associação dos dois 
fatores, os produtos da marca foram dispostos em um display na sessão de hortifrúti dos 
supermercados. Dessa forma o shopper reduz ou elimina a sua culpa de comprar um produto 
indulgente, já que o benefício positivo neutraliza o sentimento negativo. Portanto, para o viés 
cognitivo contas mentais / temptation bundling, foi utilizada a seguinte mensagem: “O café da manhã 
saudável fica muito mais delicioso”.  
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O experimento foi realizado durante aproximadamente 5 meses e os resultados mostraram que as ações de 
comunicação fizeram aumentar as vendas do produto, como apresentado na tabela abaixo:  
 
 

Vieses cognitivos 
Aumento em vendas 

durante o experimento 

Aversão à perda 75,4% 

Priming effect 12,8% 

Contas mentais / teoria 
dos brindes 

10,8% 

Contas mentais / 
temptation bundling 

66,2% 

 

 
O estudo conclui, portanto, que materiais de comunicação com aplicações de mensagens baseadas 
em vieses cognitivos podem influenciar o comportamento do shopper em supermercados, podendo 
incrementar as vendas de determinadas marcas ou produtos.  
 
Obs.: As peças e mensagens utilizadas no estudo foram criadas e produzidas pelo Grupo Toolbox. 
 
Fonte: AVANZI, Dante Pellegrino. Como influenciar a decisão de compra do shopper em supermercados: os efeitos dos vieses 
cognitivos “aversão à perda”, “contas mentais” e “priming effect”, aplicados em materiais de comunicação, 2016.  

 
Além dos vieses cognitivos expressos nas heurísticas descritas, o uso do marketing sensorial (olfativo, 
auditivo, visual, táctil), e o apelo aos instintos gravados no cérebro humano, como por exemplo, o uso de 
imagens repugnantes ou aflitivas, também influenciam os consumidores de maneira inconsciente. A 
associação de imagens para criar sugestão de uma outra ideia, por exemplo, tem sido muito utilizada na 
publicidade, inclusive nas campanhas eleitorais. Além disso, existem muitos estudos mostrando a 
influência do marketing sensorial nas decisões inconscientes de compra dos shoppersxv.  
 
Outro exemplo é o da marca de brinquedos Hasbro, que criou embalagens em formato de ovos de páscoa 
para brinquedos, dando alternativa aos pais que não desejavam presentear seus filhos com o tradicional 
ovo de chocolate. O viés utilizados aqui é o de associação, quanto mais forte é a associação, maior é a 
probabilidade de que ver uma das ideias lembrará a outra incontrolavelmente. 

                                                        Fonte: GRUPO TOOLBOX, 2014. 
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[IMPLICAÇÕES] 
 

AS TÁTICAS DE MARKETING MUDARAM, MAS O 
MARKETING NÃO 
As grandes mudanças trazidas pela era da internet e da mobilidade afetaram as táticas de marketing em 
todos os setores. Os quatro "Ps" também mudaram. As estratégias são distintas hoje em dia. Porém, não 
são diferentes apenas por conta do avanço da tecnologia, mas também pelas transformações sociais e 
demográficas que acompanharam esse fenômeno desde a última década do século passado.  
 
Nesse contexto, as empresas têm se esforçado para manter seus clientes durante todo o ciclo que vai do 
primeiro contrato, até a compra, e possível recompra. Para garantir os resultados nesse processo, as 
empresas analisam os possíveis "atritos", ou "dores" que dificultam a compra. A análise da jornada de 
compra e consumo é um dos principais pilares do shopper marketing. O pesquisador de shopper 
marketing utiliza-se de técnicas de empatia, colocando-se no lugar dos clientes, para poder entender quais 
são as barreiras e dificultadores da compra. De posse dessas informações, o gestor de marketing pode 
redesenhar a jornada de compras, criando um processo "frictionless" (sem atrito), ou seja, que facilita a 
compra e o consumo recorrentes.  
 
Um dos exemplos mais bem sucedidos desse pensamento foi introduzido em larga escala pela Amazon 
com seu Dash button, um botão que pode ser colado na despensa do consumidor. Ao ser acionado, o 
cliente da Amazon pode solicitar uma reposição de produto imediatamente. Os produtos são entregues no 
dia seguinte à confirmação no aplicativo da empresaxvi.  
 

Figura 2. Dash Button da Amazon.com 

 
Fonte: www.retaildive.com . 

 
A agilidade em que os consumidores elegem suas novas marcas favoritas atualmente é muito maior do 
que no passado. Hoje, o nível de exigência dos consumidores é alto, e se uma marca não entregar o que 
espera, rapidamente perderá a venda. Novas marcas surgem a todo momento, e antigas marcas 
desaparecem do mapa com velocidade assustadora. A Nokia, por exemplo é um caso clássico de uma 
marca de celulares que deixou de ser relevante depois do surgimento do sistema operacional Android, do 
Google. Mesmo tendo sido líder absoluta de vendas por muitos anos consecutivos, e apesar de ter clientes 
fiéis, por não conseguir se atualizar, ela acabou "morrendo" rapidamentexvii.  
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Por conta de todas essas mudanças na maneira como as pessoas se relacionam com as marcas, é 
importante para um novo entrante, estabelecer um laço de credibilidade rapidamente com seus clientes. 
A primeira compra deve ser perfeita, sob risco do cliente não retornar.  
 
Um exemplo muito bom de como acelerar a construção de relação de confiança é dado pela IKEA, rede 
de varejo de móveis internacional, que começou a vender temperos e produtos de cozinha para jovens 
clientes, que iniciavam na culinária. Para convencer seus shoppers de que a IKEA era uma loja com 
soluções para quem quer curtir a casa, e consequentemente, a cozinha também, receber amigos, e 
consumir seus produtos, a empresa lançou uma campanha inovadora de marketing que "catalisava" essa 
relação de confiança com seu público. A Ikea identificou que muitas pessoas não se sentiam seguras para 
cozinhar por medo de errar. Isso evitava que chamassem amigos e familiares para jantar em suas casas, o 
que diminuia a necessidade de comprar os produtos de decoração e acessórios de cozinha vendidos pela 
rede. Para resolver esse problema a IKEA criou um livro de receitas interativo. Depois de preencher os 
espaços em branco de uma folha de papel não tóxico especial, bastava o cliente enrolar a página e levar 
ao forno. No tempo determinado, a receita estaria pronta e deliciosa! 
 

Figura 3. Campanha publicitária da Leo Burnett EUA - IKEA - Fill in the blanks 

 
                             Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=dSwORIT00eA . (Assista ao vídeo) 
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Reduzir os atritos no processo de compra e consumo, criar aceleradores, ou catalisadores de relações de 
confiança com as marcas são iniciativas que as empresas vêm empregando para lidar com um mundo 
mais VUCA (volátil, incerto, complexo e ambíguo). Esse termo, muito empregado pelas consultorias de 
estratégia, agrega as quatro qualidades do período em que estamos vivendo, porém não se aplicam apenas 
ao marketing. Em todos os contextos humanos, a vida se tornou mais VUCAxviii. Com isso, aumentou a 
necessidade de pensar mais no indivíduo, no ser humano, colocando-o no centro, enquanto que as 
estruturas e relações organizacionais ficam cada vez mais orientadas a dar o suporte necessário para que 
relações humanas aconteçam. O caso da empresa aérea United, no qual seus funcionários expulsaram 
brutalmente um passageiro pagante para abrir espaço em uma aeronave para que seus próprios 
empregados voassem, é um exemplo negativo do que acontece quando uma empresa coloca a organização 
e seus manuais acima do fator humano, que pressupõe bom senso e empatia com clientes.  
 

Figura 4. Cliente sendo expulso de aeronave da United Airlines. 

 
                                                  Fonte: Imagem da internet. 
 
Um dos efeitos da "humanização" do marketing, é o uso cada vez mais intenso de pesquisas que buscam 
compreender o impacto das emoções (positivas ou negativas) na memória de marcas. No exemplo abaixo, 
a Volvo utilizou-se de neurociência para criar uma mensagem marcante para seu público comprador de 
caminhõesxix.  
 

Figura 5. Análise da campanha publicitária da Volvo 
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Humanizar as relações das marcas com seus clientes envolve um esforço de empatia muito 
frequentemente aplicados nos processos de shopper marketing para determinar a melhor mensagem em 
termos de conversão de potenciais shoppers em compradores de fato. Imagine-se esperando na fila do 
caixa às 19h em um supermercado perto do trabalho. Você está um pouco irritada com a fila, ainda 
processando as notícias do dia no escritório. Sua boca está seca, você está cansada…Você tem trabalhado 
tanto para manter a casa, o trabalho, os filhos… Ai você vê um display de bombons no qual o texto 
principal é "você merece". A frase é dirigida para a shopper, fala dela, não do produto, é um excelente 
exemplo da humanização da relação do fabricante com suas shoppers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Foto: Grupo Toolbox Agosto/2015 
 
Essa tendência também aparece nas relações comerciais. O Amazon Echo, por exemplo é um produto que 
permite uma relação entre usuários e computadores quase idêntica àquela que obtida com seres humanos. 
As interfaces de voz "humanizadas" são diferentes das antigas interfaces automatizadas do passado. A 
naturalidade da interação com a máquina permite que os clientes da Amazon.com possam fazer compras 
com mais confiança, rapidez e conforto. Por trás dessa interatividade mais natural há investimentos 
massivos em desenvolvimento de softwares de inteligência artificial e algoritmos capazes de processar 
muitas informações complexas/não estruturadas rapidamente, e aprender com elas.  
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Customer Centricity coloca a experiência do 
shoppper com a marca no centro da estratégia de 
marketing 
Para uma parcela dos profissionais de marketing, os varejistas físicos ainda não atingiram o mesmo nível 
de adaptação tecnológica ao qual os consumidores online já estão adaptados.xx Isso se deve, em grande 
parte, à cultura das empresas de bens de consumo em geral, que foram moldadas a partir da revolução 
industrial para focalizar esforços em produtos e marcas, e menos na experiência do consumidor e shopper 
com seus produtos, marcas e canais. 
 
Para muitas empresas da atualidade, o marketing centrado no cliente (em inglês, customer centric), pode 
criar o foco necessário para que as marcas rapidamente se adaptem ao comportamento multicanal dos 
shoppers de seus produtos, visto que, customer centicity não é apenas ajudar o shopper a encontrar o que 
procura, mas ajudá-lo a entender o que de fato precisa. É a busca por assegurar que cada oferta para o 
shopper considera os seus interesses, assim como os da empresa, como prioritários.xxi 
 
Assim, por meio de uma cultura corporativa centrada no cliente, defende-se que os gestores de marketing, 
não apenas preocupem-se com o marketing mix, mas sobretudo com a experiência de compra de seus 
produtos. Para isso, a condição fundamental das marcas seria a de construir relações colaborativas com 
os seus canais de vendas e marketing.xxii Pode-se entender por relações colaborativas a troca de 
informações entre a marca e o varejista, bem como, ações conjuntas que visem oferecer uma melhor 
experiência ao consumidor no ponto de venda. 
 

Customer Centricity demanda esforço integrado de 
toda a organização para compreender seus clientes 
Recentemente a P&G anunciou um corte de mais de 2 bilhões de dólares, em pesquisa de marketing e 
outras atividades tradicionalmente executadas por grandes empresas de bens de consumo. A justificativa 
da multinacional fabricante de produtos da marca Gillette, Head & Shoulders, entre outros, foi de que "irá 
remanejar recursos em diversas áreas com novo método de mensuração de anúncios e campanhas 
irresistivelmente superiores". Isso se deve ao fato da empresa estar confiando mais nas métricas 
relacionadas ao comportamento dos clientes, reviews de produtos, engajamento em redes sociais, do que 
em pesquisas de hábitos e atitudes, que são tradicionalmente utilizadas pelas marcas para avaliar a 
aceitação de um produto, marca ou o impacto de sua propaganda.xxiii 
 

 
“Eis a fórmula com que isso será mensurado: em vez de rastrear índices de intenção 
de compra em pesquisas, a P&G agora está tentando mensurar um 'corpo de 
evidências que integra testes técnicos, testes cegos, rastreio de contato online, 
painéis domésticos e reviews de produtos'. Isto agrega dados comportamentais, que 
são muito mais confiáveis do que dados atitudinais que historicamente usávamos. 
O novo conceito também muda a forma com que a P&G avalia anúncios”.  

Jon Moeller, líder de finanças na P&Gxxiv 
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A nova estratégia da P&G é baseada no que chamamos de “Customer Centricity”, termo em inglês que 
se refere ao ato ou atitude de colocar o cliente no centro das decisões de uma empresa. Existe várias 
definições para o termo, mas em sua essência, customer centricity significa que as soluções que uma 
empresa oferece aos seus clientes têm como foco os interesses dos clientes sem deixar de considerar os 
interesses da empresa, ou seja, é uma forma de manter alinhados os interesses de ambos dentro da 
estratégia da empresa.xxv  
A cultura de “decisões centradas no cliente” é construída no aparato corporativo por meio da 
implementação de práticas de gestão com a finalidade de garantir, e até forçar, processos que coloquem 
os interesses dos clientes junto com os da empresa nos momentos de decisão. Além de uma estrutura 
organizacional voltada para os perfis de clientes, essa atitude também pauta a maneira como os bancos 
de dados de clientes são construídos. Eles devem trazer uma visão única do cliente através de todos os 
canais e interações da empresa com eles.xxvi A comunicação de marca, os processos internos e 
principalmente as métricas de reconhecimento dos colaboradores da empresa devem também ser 
adaptados para incentivar que toda a jornada de compra e consumo/uso dos produtos/serviços da empresa 
vise a construção de uma relação duradoura do consumidor com a marca. Medir apenas o índice de 
satisfação ao final de cada interação com o cliente não é suficiente para garantir que todos os pontos de 
decisão dos shoppers ao longo de sua jornada sejam favoráveis à empresa. Tão importante quanto 
entender a satisfação dos shoppers nas interações com a empresa é entender o que acontece nas interações 
que não acontecem, ou seja, quando uma empresa foca suas métricas apenas nos seus clientes - uma 
abordagem típica de CRM - ela perde a visibilidade do que está levando seus potenciais clientes a 
relacionar-se com outras empresas. Por isso, além de medir e analisar dados obtidos dos clientes, as 
empresas devem obter informações sobre o que acontece com os consumidores que preferem a 
concorrência, ou nenhum fornecedor. As melhores análises devem combinar pesquisa de marketing com 
dados obtidos internamente. As pesquisas de marketing podem prover informações valiosas sobre quem 
são os clientes e não clientes da empresa, além de permitirem um aprofundamento sobre os motivadores 
das decisões a cada momento da jornada dos clientes. Mapear os pontos de contato da marca ao longo da 
jornada, contemplando os pontos de decisão em que os clientes potenciais optaram por outro provedor, é 
uma receita muito eficaz para um fornecedor oferecer serviços, produtos e interações mais relevantes para 
os clientes do presente e do futuro. Essa análise permite que a organização possa compreender as "dores" 
ou aflições que seus clientes querem resolver por meio dos produtos ou serviços que o mercado oferece 
a eles, identificando os gatilhos de compra e critérios de decisão em cada etapa da jornada. Essa 
abordagem permitirá à empresa adaptar suas soluções para o público-alvo, além de auxiliar na definição 
de como comunicar-se com os clientes de suas marcas, e também, como atrair e reter clientes que ainda 
não são seus. 
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[2. A NOVA JORNADA DO SHOPPER] 
 

PONTOS DE CONTATO COM SHOPPERS E 
CONSUMIDORES - COMUNICAÇÃO INTEGRADA COM OS 
CLIENTES 
Como já vimos, a jornada de compra do shopper mudou e evoluiu para uma jornada baseada em 
momentos de decisão, sem uma estrutura lógica pré-definida. Nessa nova jornada o shopper transita pelos 
canais, indo e voltando, na medida da sua necessidade para chegar a uma tomada de decisão. Durante a 
jornada, o shopper recebe estímulos de diversos pontos de contato, cuja finalidade é gerar conhecimento 
da marca e acelerar o processo de tomada de decisão. 
 
Os pontos de contato são todos os meios - interativos ou não - pelos quais o shopper ou consumidor 
mantém contato com as marcas e canais, seja antes, durante ou depois da jornada de compra.  Alguns 
exemplos de pontos de contato são outdoors, publicações patrocinadas em redes e mídias sociais, banners 
em sites, etc. Sendo assim, neste contexto, podemos dizer que os canais são todos os “lugares” onde os 
produtos e serviços estão disponíveis aos shoppers e consumidores, como, por exemplo, supermercados, 
lojas, e-commerces, marketplaces, entre outros. Algumas vezes, canais e pontos de contato se fundem, e 
um exemplo disso são os marketplaces, que além de serem um canal de compra, também podem ser 
considerados como um ponto de contato de comunicação, pois por meio deles as marcas chegam até os 
shoppers e consumidores.   
 
No âmbito da comunicação integrada de marketing (CIM), a distinção entre os pontos de contato com os 
shoppers é extremamente relevante para a formulação da estratégia das marcas para seus segmentos de 
clientes.  
 

Pontos de contato unilaterais  
Os pontos de contato unilaterais são meios não interativos, e incluem os meios de comunicação 
tradicionalmente utilizados para propaganda, chamados de mídias “tradicionais”, como tv, rádio e 
veículos de propaganda impressa. Estes pontos de contato são de mão-única (tipo marca-cliente ou canal-
cliente), e são normalmente utilizados para dar conhecimento ao público sobre uma marca e seus atributos. 
É comum ver essas mídias serem classificadas por anunciantes de acordo a sua forma de aquisição: 
"mídias compradas" (ex.: propaganda de TV aberta); "mídias ganhas" (ex.: relações públicas; repercussão 
em jornais, blogs, etc.); ou "mídias próprias" (ex.: website da empresa). 
 

Pontos de contato interativos  
Já os pontos de contato interativos, podem ser do tipo cliente-marca-cliente; cliente-canal-cliente; e 
cliente-cliente. Nesse caso, a palavra cliente está sendo utilizada como sinônimo de shopper ou 
consumidor, simultaneamente. São exemplos de pontos de contato interativos: blogs e microblogs, grupos 
em mídias sociais, comunicação via plataformas de mensagens; sites de reclamação, etc. 
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A figura 2 mostra os diversos pontos de contato entre o cliente e a empresa, e os pontos de decisão na 
jornada de compras do consumidor. A jornada inicia com os gatilhos que levam ao conhecimento do 
consumidor sobre a marca, ou o retorno que acontece quando o consumidor já conhece a marca. A 
segunda etapa da jornada é a de buscar informações e explorar os canais de contato. Em seguida, o 
consumidor adquire e usa o produto. Na última etapa, ocorre o engajamento do consumidor com a marca. 
 
 

Figura 6. Pontos de contato e pontos de decisão em uma jornada multicamada. 

 
 
Fonte: ToolboxTM, FGV, CEV 2015, adaptada de DIGITAL PRINCIPLES, Joerg N. INSEAD Knowledge. 
 
 

COMO RELACIONAR-SE COM OS SHOPPERS POR MEIO 
DOS PONTOS DE CONTATO DIGITAIS? 
 
Para a maioria dos negócios, o marketing digital tem crescido em importância devido ao aumento da 
conectividade dos seus consumidores. Isso sem falar nos negócios que já nasceram digitais e, portanto, 
somente funcionam para consumidores já conectados. Assim, saber como relacionar-se com os shoppers 
nos pontos de contato digitais é fundamental para manutenção das relações com o público-alvo da maior 
parte das empresas com foco de atuação no B2C. 
 

 
BOX: ALIBABA USA BIG DATA PARA ENTENDER O SHOPPER 
 
A maior empresa de e-commerce do mundo, a Alibaba, desenvolveu um sistema para 
capturar dados dos seus consumidores na China com a finalidade de entender melhor o 
shopper. A intenção vai além de continuar crescendo no varejo online, mas mais do isso 
reduzir a distância entre o varejo online e off-line, buscando melhorar a experiência do 
consumidor. 
Isso se deve ao fato de que as compras online representam apenas 20% dos gastos totais 
do varejo na China. Muitas das lojas online que nascem no Alibaba, crescem tanto que 
acabam indo para o varejo físico, e muitas lojas físicas criam lojas online no Alibaba. No 
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entanto, o varejo físico chinês ainda luta para conseguir capturar e usar dados de maneira 
eficaz para o seu negócio, ficando assim, em desvantagem em relação ao varejo online.  
Sabendo disso, a Alibaba busca ter uma visão mais holística do comportamento do 
consumidor chinês. Para tal, a empresa usa, entre outros métodos, farejadores de wifi e 
beacons para coletar dados dos shoppers. Os dados podem ajudar os varejistas com 
informações como: fluxo de tráfego dentro da loja, áreas de engajamento (pontos 
quentes) e taxa de rejeição (quando o shopper entra e já sai da loja). 
A tabela abaixo apresenta os prós e contras das ferramentas de captura de dados para o 
varejo físico: 

 
 

Infravermelho Câmera Farejador de wifi Wifi AP Beacon 

Pr
ós

 

• Fácil instalação e 
manutenção 

• Alta precisão em 
ambiente fechado 

• Não demanda 
especificações 
do ambiente 

• Conexão com 
dados e 
identificação 
• Não é 
necessária a 
participação do 
consumidor 

• Conexão com 
dados e 
identificação 
• Alcance do 
cliente 

• Conexão com 
dados e 
identificação 
• Alcance do 
cliente 

C
on

tra
s 

• Sem 
identificação e 
conexão com ID 

• Requer banda 
larga e 
computadores 
potentes 
• Sem 
identificação e 
conexão com ID 

• O wifi do 
celular precisa 
estar ligado 
• Nenhum 
alcance do 
cliente 

• Requer login 
do consumidor 

• Requer que o 
consumidor 
acesse o app 

 
Fonte: Hamill, A. (2016). How Alibaba uses big data to understand China’s shoppers. Warc Exclusive. 
 

 
 

Como conquistar e converter os shoppers usando 
pontos de contato digitais?  
 

1) Entenda os perfis de shoppers da sua categoria 

Obtenha os instrumentos de análise de redes sociais e comportamento de shoppers que forneçam precisão 
de targeting. Procure ferramentas para direcionar suas ações a públicos específicos e relevantes para os 
seus negócios, e que funcionem nas plataformas de maior penetração junto ao público, por exemplo: 
Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc.  

 

2) Entenda os gatilhos de compra da sua categoria em cada público-alvo  

Gatilhos de compra são eventos externos ou necessidades intrínsecas do consumidor que disparam a 
necessidade por um produto ou serviço. Por exemplo, férias é gatilho para compra de pacote turístico; em 
outro exemplo, um divórcio pode ser gatilho para busca de um imóvel pequeno. Assim, obtenha os 
insights adequados por meio de pesquisas específicas voltadas para os shoppers das suas categorias ou 
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canais. Entenda as motivações de compra dialogando com shoppers, e também ouvindo o que dizem nas 
redes sociais (algumas categorias produzem naturalmente mais engajamento que outras). Além disso, a 
maior parte dos institutos de pesquisa têm serviços de entendimento de shopper e motivações de compra. 

 

 
Fonte: Google Imagens. 

 
3) Entenda quais são os pontos de contato usados em cada ponto de decisão dos shoppers (ao 
longo da jornada) 

Para cada categoria, os pontos de contato digitais utilizados com maior frequência pelos shoppers podem 
variar consideravelmente. Compreender a relevância de cada ponto de contato e seu papel para informar 
uma compra auxilia as marcas a elaborarem melhor seus planos de comunicação. Além disso ajudam a 
tornar os orçamentos de marketing mais eficientes. 

Uma pesquisa realizada pela Nielsen buscou compreender a relevância de cada canal digital em diversos 
setores.xxvii A seguir a figura 3 mostra os resultados desta pesquisa para a compra de fraldas e alimentos 
para bebês.  

 

Propaganda da empresa de turismo 
CVC para as férias de julho: 
exemplo de férias como gatilho para a 
compra de pacotes turísticos. 
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Figura 7. A relevância dos diferentes pontos de contato digitais na compra de fraldas e alimentos para bebês, na jornada de compras 

 
Legenda: Os símbolos da tabela representam índices que indicam o quanto os shoppers consideram o canal na compra do produto 
em questão, em relação a outras categorias de produtos. Logo,  = >150;  = 120-149;  = 81-119;  = 51-80; e  = 
<50. 
Fonte: Adaptado a partir de Nielsen Digital Shopping Study, Q2 2013. 
 
Os resultados desta pesquisa mostram que no decorrer da jornada de compras de fraldas, e-mails e blogs 
são os pontos de contato mais considerados na tomada de decisão dos shoppers, enquanto para a compra 
de alimentos para bebês, os pontos de contato mais considerados na tomada de decisão dos shoppers são 
os blogs e os aplicativos. 
 
4) Seja lembrado pelos shoppers 

Envolva-se com os shoppers logo no começo, fazendo-o considerar a sua marca mais tarde na jornada. A 
memória de um produto ou marca é essencial na era dos telefones inteligentes (smartphones). À medida 
em que uma infinidade de ofertas está ao alcance dos polegares dos shoppers, ser lembrado em uma busca 
online passa a ser um grande diferencial das marcas. Ao criar uma interação memorável logo no começo 
da jornada, as chances de influenciar o shopper aumentam nas demais etapas. O marketing boca-a-boca 
digital pode ser uma ferramenta interessante para iniciar uma conversa entre shoppers e eventualmente 
criar um diálogo com os clientes potenciais de uma marca. Para isso, a produção de conteúdo que gera 
discussões e o fomento dessas conversas é fundamental para influenciar na escolha das soluções que os 
shoppers irão buscar para suas necessidades.  

 
5) Entenda as necessidades objetivas por trás do uso dos produtos  

Conveniência, economia e variedade são as necessidades objetivas que emergem do comportamento de 
consumo e que podem influenciar como as pessoas irão explorar o mercado em busca de informações 
para comprar a categoria. Essas necessidades objetivas dos shoppers variam principalmente de acordo 
com as características de ocasião de consumo (imediata ou futura), planejamento de compra, frequência 
de consumo de cada categoria e nível de padronização de soluções em cada faixa de preços. Esses fatores 



 

 

33 
 

podem determinar o esforço dos shoppers em buscar informações, e até direcionar na escolha dos canais 
que utilizará em sua comparação de preços.xxviii 

 
6) Entenda as barreiras e facilitadores que irão influenciar a decisão dos canais de compra 

Barreiras e facilitadores referem-se a condições específicas do canal e da categoria de produto que 
dificulta ou facilita a transação. Algumas categorias de produtos apresentam características que tornam 
ideais a sua venda através de canais físicos (ex: frutas e hortaliças), enquanto outras possuem 
características que tornam sua venda através do canal online mais atrativa (ex: vinhos e cosméticos). Esses 
fatores podem determinar o canal no qual o shopper busca pelo produto, e influenciar sua tomada de 
decisão de compra. 

 
7) Entenda o shopper e suas necessidades de ganhos subjetivos quanto aos seus valores, crenças 
e percepções em relação aos produtos, marcas e canais que escolhe 

Essas necessidades irão determinar como a experiência com a marca será percebida pelos shoppers e 
influenciará no seu retorno ao canal e a marca. Tais necessidades referem-se à ideia de que os shoppers 
não apenas querem encontrar os produtos que necessitam ao melhor custo, mas também experienciar o 
processo de compra e interação com os canais e produtos a sua maneira. Ou seja, não se trata apenas do 
que comprar, onde e a que preço, mas como comprar.  

Exemplos de tipos de ganho relacionados a características da experiência de compra ao longo da jornada:  

• Economia – a euforia de encontrar uma boa promoção, economizar dinheiro, etc; 

• Conveniência – economizar tempo, tornando a compra um ato sem esforço; 

• Confiança – redutor de risco (garantia de que a promessa será cumprida); 

• Conexão cultural (pertencimentoxxix) – sentir-se inteligente, conectado, fazer o bem, etc;  

• Impacto social – ser o primeiro, conseguir atenção, tomar decisões informadas.  

 
8) Recompense os shoppers leais com pequenos reconhecimentos 

Quando alguém vai sempre ao mesmo restaurante e é chamado pelo nome, cria-se um vínculo entre cliente 
e estabelecimento. Da mesma maneira, um cliente que retorna deve ser reconhecido por isso. Se no mundo 
físico, esse gesto pode ser mais complicado, no âmbito digital não reconhecer quando um cliente volta 
pode ser um erro grave. Exigir sempre o preenchimento de formulários com dados pessoais solicitados 
pode ser um erro grave na relação com os clientes. 

 
9) Crie estímulos para que os shoppers compartilhem suas boas experiências com outras 
pessoas  

Se algo sai errado, naturalmente os consumidores compartilham suas experiências para alertar outros a 
não cometerem o mesmo erro. Entretanto, quando uma experiência é bem-sucedida, há pouco estímulo 
para compartilhar. Ao criar posts prontos, bem-humorados e compartilháveis com apenas um clique, 
algumas empresas aproveitam a experiência dos shoppers com suas marcas para estimular que eles as 
divulguem em sua rede sem fazer todo o esforço de redação e criação que um post precisa para criar 
impacto nas redes sociais.   
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Como exemplo, podemos citar a marca de sorvetes Ben & Jerry’s, que se comunica de maneira leve e 
divertida com seus consumidores via redes sociais, estimulando a interação entre os consumidores entre 
si e os consumidores e a marca.  

 

  
Fonte: Facebook da Ben & Jerry’s. 

 

 

A BUSCA DE INSIGHTS SOBRE SHOPPERS E ADEQUAÇÃO 
DE COMUNICAÇÃO NOS PONTOS DE CONTATO 

 

Explorando o mercado em busca de auxílio 
para decisão de compra 
A exploração do mercado é um ponto de decisão que se refere à busca por informações disponíveis sobre 
um produto ou serviço. O Google tornou a expressão "momento zero da verdade" popular ao divulgar seu 
motor de busca na internet como o ponto de partida para a exploração sobre produtos e serviços nos dias 
de hoje.xxx Obviamente que motores de busca são importantes pontos de partida, entretanto, a exploração 
pode acontecer de muitas formas. Sites de vídeos como YouTube já são importantes fontes de informação 
para shoppers potenciais de produtos complexos. Varejistas online, como Amazon, já rivalizam com o 
próprio Google, nos EUA, em pesquisas sobre produtos de consumo. Redes sociais ganham cada vez mais 
força entre consumidores que não querem interagir com interlocutores que não os representem, ou seja, 
vendedores, celebridades, robôs, etc. Cada vez mais as pessoas recorrem ao boca-a-boca em redes sociais 
para tomarem decisões, daí a relevância dos "influenciadores" sociais nos dias de hoje. A exploração 
também pode tomar diversas formas. O tipo "teste-primeiro-pague-depois", há tempos usado na venda de 
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automóveis (o famoso test drive), tem sido, atualmente, o modo mais comum de exploração das 
funcionalidades de aplicativos e softwares na rede. A busca de informações em vídeos tutoriais também 
é uma forma que vêm ganhando peso nas decisões de compras dos shoppers das novas gerações. 
 

A experiência de compra depende 
fundamentalmente das expectativas do shopper 
sobre marcas e canais 
A decisão de onde comprar e o que comprar, é basicamente o que define a próxima etapa da jornada dos 
shoppers. Nessa etapa, além da escolha do canal e varejista, o shopper escolhe a marca e produto que vai 
adquirir. Atualmente, por conta da enorme sobrecarga de informações a que a sociedade está submetida, 
cada vez mais, a experiência passa a ser o vetor dos valores e diferenciais de marcas. Dessa forma, a 
experiência de compra no canal passa a ter um papel fundamental para que as marcas possam construir 
suas identidades na mente dos shoppers. É no momento da decisão de compra que se pode contar a estória 
da marca, criando contexto e vínculo emocional para que esta seja lembrada quando a necessidade de 
compra acontecer novamente. Uma expressão comum nos dias de hoje é chamar o ponto de venda de 
"ponto de experiência", por tratar-se de um local onde é possível interagir sensorialmente com produtos, 
pessoas e ambiente de varejo, enquanto o shopper decide sua compra. 
 

 
BOX: NECESSIDADES SUBJETIVAS  
 

“SLOW LANE” 
O exemplo do “caixa devagar” (em inglês, slow lane), na Finlândia, ilustra como as 
necessidades subjetivas de shoppers com relação à experiência de compra são 
consideradas na formação da solução oferecida aos shoppers por varejistas. Nesse caso, 
o caixa visa o atendimento aos idosos, aos deficientes e àqueles que desejam uma 
experiência de compra mais tranquila.  
 

 
 

Fonte: https://marzipanandmarmite.wordpress.com/2011/11/13/the-supermarket-slow-lane/ 
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Dois exemplos de lojas que oferecem aos consumidores experienciarem os produtos antes da compra são: 
(1) a famosa loja de queijos holandesa Heri Willing Cheese & More, onde os shoppers podem provar 
todos os tipos de queijos da marca e experimentar a combinação dos queijos com diversos tipos de 
mostardas e geléias; (2) a marca brasileira de cosméticos Natura, onde o shopper pode experimentar todos 
produtos - texturas, cores e cheiros - em um balcão de experiências feito para essa finalidade. 
 
 
 
 

                       
Fonte: Google Imagens. 
 
 

A experiência de uso ou consumo é a chave para 
gerar lealdade dos shoppers, tornando-os clientes 
frequentes das marcas 
O uso ou consumo do produto é um ponto de decisão pouco tratado no âmbito do shopper marketing. No 
entanto, quando se fala de serviços, a experiência de uso determina em grande parte o retorno para a 
mesma marca ou não. Isso fica evidente no caso de seguradoras, companhias aéreas, hotéis, etc.  
A experiência de uso de produtos de consumo também traz possibilidades de melhoria por parte das 
marcas, que podem agregar serviços ao produto, tornando a experiência do consumidor mais satisfatória, 
como é o exemplo de produtos como aparelho de ar-condicionado, sensores residenciais, equipamentos 
de aquecimento, etc.; pois quando os consumidores buscam comprar esse tipo de produto, eles buscam a 
instalação como parte do "pacote" pelo qual pagam.  
Além disso, outro fator que eleva a importância da experiência atualmente, é o novo paradigma de 
consumo que está mudando para o uso sem a posse do produto. Essa mudança de comportamento de 
consumo torna a experiência de uso dos produtos ou serviços ainda mais relevante para as empresas, à 

Loja de queijos Heri Willing Cheese 
& More (Holanda) 

Loja de cosméticos da Natura 
(Brasil) 
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medida em que, destituído da posse do produto, o consumidor pode mudar imediatamente de provedor, 
sem ônus adicional, tornando essa etapa da jornada ainda mais importante para as empresas.   
 

O envolvimento dos shoppers ocorre quando a 
experiência ao longo da jornada é compartilhada 
com outros 
O envolvimento ou "engajamento" dos clientes pode acontecer em qualquer momento da jornada. Esse 
comportamento pode ser estimulado por uma dúvida, uma experiência ruim ou boa, ou simplesmente pelo 
desejo de ajudar os outros a comprarem melhor. Graças à mobilidade das plataformas digitais, um shopper 
em potencial pode envolver-se em discussões sobre marcas mesmo antes da compra, pode fazer perguntas 
pelo celular em grupos nas mídias sociais, dar opiniões e compartilhar suas necessidades com 
interlocutores da indústria, via tweeter, por exemplo. A etapa de envolvimento pode permear todas as 
demais e englobar muitos pontos de contato. Nessa fase, as principais decisões dos shoppers referem-se 
a perguntas, ao compartilhamento de necessidades ou experiências, e a reações sobre envolvimento de 
outras pessoas. Todos os clientes de uma marca podem influenciar outros clientes em suas decisões de 
compras independentemente de sua localização física. Por isso, as marcas têm prestado muita atenção às 
redes sociais e contratado serviços de monitoramento e resposta rápida aos seus clientes.  
 
 

O retorno do shopper para a marca e o canal é o 
objetivo prioritário dos comerciantes de bens de 
consumo e das marcas, por que aumenta o valor 
das empresas no mercado de ações 
O retorno à marca é o objetivo final de todos os produtores e provedores de serviços e bens de consumo. 
A decisão de repetir a compra de uma marca está relacionada à experiência de compra e ao uso dos 
produtos anteriormente, e também sofre impacto dos influenciadores digitais, que podem oferecer 
argumentos e confiabilidade suficientes para modificar o comportamento dos shoppers em outra direção.  
O "retorno" frequente do shopper significa, em termos financeiros, que aquele cliente passa a ter um valor 
no tempo, como um gerador de lucro recorrente para a empresa. No mundo dos modelos de negócios 
digitais, ter recorrência de receitas é fundamental para a valorização das ações das empresas. O indicador 
que mede a criação de valor com sucessivos retornos dos clientes de uma marca ou canal é chamado de 
CLV (sigla em inglês para customer life time value, cuja tradução é “o valor do cliente ao longo da vida”). 
Esse indicador é calculado trazendo a valor presente os diversos fluxos de lucro gerados pelo cliente com 
a marca no futuro, descontando-se a taxa de juros do período.xxxi 
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BOX: P&G AUMENTA O CLV (CUSTOMER LIFE TIME VALUE) DE CLIENTES 
COM ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE NOVOS SHOPPERS E RECORRÊNCIA 

 
Muitas marcas são famosas pela capacidade de manter os clientes retornando. A P&G 
é uma delas e se tornou conhecida pela sua estratégia de shopper marketing 
denominada "P.O.M.E." (que em inglês significa Point of Market Entry, e pode ser 
traduzido como “ponto de entrada no mercado”), por meio da qual se busca conquistar 
o shopper logo no primeiro momento em que se torna um comprador da categoria. É o 
caso, por exemplo, das mães de recém-nascidos, que ganham kits, ainda na 
maternidade, contendo produtos da P&G, como fraldas e itens de higiene para seus 
bebês. Essa estratégia gera experimentação e simpatia pela marca, aumentando as 
chances de recompra.  
Existem diversos fatores ligados ao tipo de solução oferecida aos consumidores que 
também influenciam sua taxa de retorno à uma marca ou canal. Um modelo que ficou 
conhecido pelo seu sucesso foi o das impressoras HP e seus cartuchos. Segundo essa 
estratégia de desenho de produtos e modelo de negócios, o cliente adquire por um preço 
relativamente baixo o produto inicial (o equipamento), e depois compra as recargas à 
medida em que necessitar.  
Essa mesma estratégia é utilizada pela marca Gillette, da P&G, que desenvolve 
aparelhos de barbear, cujas lâminas são descartáveis, e o consumidor após adquirir o 
aparelho, compra apenas a recarga de lâminas. Essa estratégia cativa o cliente dentro 
das opções que a marca oferece, evitando a concorrência direta. Modelo semelhante foi 
desenvolvido pela Nespresso com suas máquinas de café em cápsulas, que só 
recentemente tiveram que enfrentar a concorrência de cápsulas de concorrentes 
compatíveis com suas máquinas. 
 
Fonte: NEFF, Jack. Corte de US$ 2 bilhões em marketing sinaliza nova fase da P&G. 
Advertising Age, 2017. 
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ENTENDENDO A RELAÇÃO ENTRE SHOPPER 
MARKETING E OMNICHANNEL 
 

O omnichannel e a experiência dos shoppers 
 
O termo "omnichannel" refere-se à integração de canais de marketing (online e offline), e pode ser 
definido como a capacidade de utilização simultânea dos diversos canais de interação entre as marcas e 
os consumidores, oferecendo aos consumidores uma experiência de compra integrada.xxxii Alinhados com 
a definição apresentada, executivos de uma empresa de produtos de consumo de alto giro, acreditam que 
o omnichannel é, na prática, “uma experiência interconectada que permite aos consumidores (e/ou 
shoppers) engajarem-se continuamente com suas marcas à sua maneira, através de vários pontos de 
contato comerciais e de interação”.xxxiii 
 
Essa experiência proporcionada pela integração dos canais é a chave do sucesso para empresas, em outras 
palavras, o omnichannel é a oportunidade que as marcas tem hoje de chegar até o seu público, interagir 
com ele, persuadi-lo e conquistar sua lealdade. A possibilidade de estar em múltiplos canais, é uma 
oportunidade de estar perto do seu shopper em todos os momento da jornada de compra. 
Em cada momento da jornada o shopper pode ser estimulado por diferentes pontos de contato, por 
exemplo, durante a busca do shopper por informações, ele pode acessar uma série de pontos de contato: 
sites, blogs, e-commerces, aplicativos, mídias e redes sociais, vendedores e buscadores. Porém, as 
empresas não sabem exatamente qual ponto de contato será buscado pelo shopper, por isso é importante 
que as marcas estejam presentes em todos eles.  
 
Assim, o omnichannel se deve, de fato, a uma qualidade dos shoppers da atualidade, que interagem em 
múltiplos canais de relacionamento com as marcas. Portanto, omnichannel pode ser tanto a estratégia de 
um varejista quanto uma campanha de marketing que busca interagir com shoppers utilizando diversos 
canais; ou, como mencionado anteriormente, o comportamento de compra do próprio shopper, que 
interage pelos diversos canais ao longo de sua jornada.  
 
 

Graças ao fenômeno "omnichannel" a gestão de 
canais de marketing está se fundindo com a gestão 
de clientes 
Entende-se por canal de marketing um conjunto de organizações interdependentes, envolvidas no 
processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumoxxxiv. Essa definição, típica da 
teoria de gestão de canais, não abrange as relações com consumidores e shoppers que ocorrem antes ou 
depois da compra, visto que toda a interação entre as empresas e seus clientes, por meio de pontos de 
contato pré e pós-compra, tem sido tratada na teoria de gestão de clientes (conhecida como CRM, sigla 
em inglês para Customer Relationship Management). O "engajamento" dos clientes com as organizações 
que disponibilizam as marcas e a gestão desse engajamento, têm ganho mais peso na gestão de canais de 
marketing à medida em que as mídias sociais ganham força como fontes de influência nas decisões de 
shoppers em diversas categorias, inclusive de produtos de consumo. Daí surge a necessidade da 



 

 

40 
 

integração entre as disciplinas de gestão de relacionamento com clientes e gestão de canais de marketing. 
O shopper marketing oferece a estrutura teórica necessária para finalmente integrar essas duas facetas do 
composto de marketing das marcas no mundo "omnichannel" atual. Para compreender como integrar os 
conceitos é importante apresentá-los de forma prática, identificando os pontos de contato entre ambos. 
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[3. GESTÃO DA EXPERIÊNCIA NA JORNADA DO 
SHOPPER] 

 

PARE DE TENTAR ENCANTAR SEU CLIENTExxxv 
 

O ponto cego das empresas é não buscar olhar para 
a experiência na jornada de ponta-a-ponta, através 
dos olhos dos seus consumidoresxxxvi 
 

Muitas empresas buscam maximizar a satisfação do consumidor oferecendo serviços de alta qualidade 
nos pontos de contato, mas esquecem de se ocuparem com algo ainda mais importante: a experiência do 
consumidor de ponta-a-ponta, que é a experiência vivenciada pelo consumidor em todo o processo de 
interação com a empresa. A jornada do consumidor inclui uma série de eventos que acontecem antes, 
durante e depois da experiência do consumidor com o produto ou serviço. Além disso, a jornada pode ser 
longa e passar por diversos canais e pontos de contato, podendo perdurar por dias, semanas, ou até meses.  

Todo contato de um consumidor com uma empresa faz parte de um contexto, que precisa ser 
compreendido pelas empresas para que elas consigam gerenciar da melhor maneira a jornada, e não 
apenas o ponto de contato isoladamente. Uma pesquisa com empresas de telecomunicação identificou 
que a satisfação com os serviços oferecidos por telefone, website e serviços técnicos era consistentemente 
maior que 90% em cada ponto de contato. No entanto, a satisfação com a experiência de ponta-a-ponta 
na jornada não chegava a 40%. Isso é um exemplo de que, a maioria das empresas, focam nos pontos de 
contato e não na experiência acumulada através dos pontos de contato durante a jornada. 

Para que as empresas consigam mudar essa maneira de enxergar a jornada, é importante que elas busquem 
compreendê-la através dos olhos do consumidor, e assim, entender como os consumidores se comportam 
na jornada – por quais canais navegam, em que ordem e com qual frequência visitam os canais, etc. -; 
para que assim, consigam antecipar as necessidades, expectativas e desejos dos consumidores durante a 
jornada, entregando uma experiência positiva. 
 
De posse desse tipo de conhecimento é possível construir uma relação com os clientes que prioriza a 
entrega da promessa da marca antes do "algo mais". Assim, a resolução de problemas de clientes deve 
acontecer de maneira intuitiva, e na medida do possível, auto realizada. Ou seja, se os clientes forem 
capazes de encontrar ao longo da sua jornada as respostas para suas necessidades de maneira intuitiva, 
eles mesmos farão todo o processo e ficarão satisfeitos. O problema é que a maioria das empresas não 
enxerga a jornada como um todo e acaba dificultando que os seus clientes resolvam facilmente seus 
problemas. Ou pior, algumas empresas tentam "encantar" seus clientes, sem sequer entregar o básico 
primeiro! Apesar de ser um exemplo ingênuo, compare o tempo que leva para cancelar uma assinatura de 
Netflix ao tempo que leva para cancelar um serviço de TV a cabo.  
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Cancelar o serviço é parte da jornada, e o trabalho e tempo dispendidos para cancelar as assinaturas de 
TV a cabo geram tanta irritação nos clientes que já se tornaram piada em vários países. A experiência 
negativa inibe que os clientes voltem, por isso muita gente está optando por cancelar e não voltar a assinar 
TV a cabo quando se mudam de endereço, por exemplo. Por outro lado, boas experiências geram retorno. 
Um exemplo disso é o da marca Reserva, do Rio de Janeiro. Essa marca de roupas envia na casa de seus 
clientes uma mala para escolha de itens da nova coleção, um funcionário da loja passa para recolher a 
mala e receber o pagamento. Com esse gesto simples, a marca consegue manter a lealdade de shoppers, 
principalmente do sexo masculino, que não voltariam para a loja para checar as novidades da estação.  
 
A figura 08 representa, de maneira simples, o ciclo da jornada de compra do shopper, iniciando pelo 
momento de descoberta de uma marca ou produto/serviço, ou da identificação de uma necessidade, 
passando pelas etapas vivenciadas durante o momento da compra, até o último momento da jornada que 
pode ser, por exemplo, o retorno do shopper à loja, ou a recompra do produto/marca, ou a recontratação 
do serviço, ou ainda o cancelamento dele.  
 

Figura 8. Etapas da Jornada de compra 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
Nos colocando no papel de shopper, é importante notar que em cada etapa existem questionamentos que 
nos fazemos durante a jornada – Quero esse produto? Ele satisfaz as minhas necessidades? Será que existe 
outra opção melhor? Estou disposto a pagar esse preço por esse produto/serviço? Etc. Todas essas 
perguntas nos direcionam durante a jornada, suas respostas nos fazem percorrer todo o caminho, passando 
pelos diversos pontos de contato de maneira cíclica, pois cada decisão tomada nos leva numa direção, e 
se optamos por não continuar comprando uma marca/produto, por exemplo, isso nos coloca de novo no 
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início do ciclo, quando identificamos uma necessidade – a necessidade de buscar por outra marca ou 
produto -, que nos leva a buscar por opções e assim por diante. 
 
Adicionando os pontos de contato à jornada com base em momentos, temos a figura XX. Nela notamos 
que diferentes momentos implicam em diferentes pontos de contato. Por isso, a importância de se 
identificar o ponto de contato certo para cada momento do shopper na jornada de compra, para assim, 
conseguir impactar o shopper mais vezes ao longo da jornada. 
 

Figura 9. Jornada de compra e os pontos de contato nos momentos da jornada 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
 
Portanto, se as empresas conseguirem olhar para a jornada de ponta-a-ponta através dos olhos dos 
shoppers, elas poderão identificar em que momento da jornada a sua marca deixa a desejar, ou ainda em 
que momento o shopper abandona sua marca. Essa clareza auxilia as empresas a agir de maneira mais 
efetiva na jornada, criando as soluções certas, e tornando a jornada uma experiência prazerosa para o 
shopper.   
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[4. GESTÃO DE SHOPPER MARKETING – O QUE AS 
EMPRESAS DEVEM FAZER?] 

 

 
MAS, AFINAL, O QUE É SHOPPER MARKETING? 
 
Shopper Marketing é a compreensão do comportamento do shopper e a transformação de insights em 
elementos para conquistar o shopper durante a jornada. Assim, a gestão de shopper marketing nada mais 
é que a gestão estratégica desses elementos na jornada de compra, englobando todos os momentos e 
pontos de contato. Essa gestão estratégica só é possível através de pesquisas sobre o comportamento dos 
shoppers, suas motivações, necessidades, preferências, e centenas de outras informações. A tecnologia 
possibilitou infinitamente o acesso a esse tipo de informação, mas, será que as empresas estão 
aproveitando bem esses dados? 
 

Departamentos de insights deveriam buscar 
insights de várias fontes, não apenas de pesquisas 
de marketing 
Algumas empresas chamam seus departamentos de pesquisa de marketing de "CSI - consumer and 
shopper insights". Teoricamente a área de CSI deveria lidar com todos as formas de a organização chegar 
aos "insights" de consumidores e compradores. Porém, em geral, não é isso o que ocorre. Na maior parte 
das vezes, CSI é apenas um novo nome para a antiga área de pesquisa de mercado. Se obter insights é o 
fim principal desses departamentos, então, logicamente os métodos de se obter tais ideias deveriam variar, 
não limitando-se apenas a pesquisa de marketing. Entretanto, pelo menos no Brasil, tais áreas continuam 
trabalhando no paradigma da pesquisa de marketing ou de mercado como única fonte de insights sobre 
consumidores e shoppers.  
 
Recentemente, o termo "insights engine" (termo que em português significa “motor de insights”) 
começou a ser utilizado por alguns grupos empresariais para definir o escopo do novo departamento de 
insights de marketing que vai além da pesquisa simplesmente. Esse novo jeito de fazer pesquisa integra 
o "big data" no processo de geração de insights, bem como outras fontes de ideias e análises. 
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BOX: INSIGHTS ENGINES 
 
Como construir um insights engine (“motor de insights”) 
Compreender profundamente as necessidades dos shoppers é a principal vantagem 
competitiva que uma empresa pode ter no contexto atual. O insights engine surge nas 
grandes empresas com esse propósito, e em um momento em que essas empresas estão 
criando uma cultura mais centrada no cliente (customer centricity), de maneira que se 
complementam.  
Para buscar compreender profundamente seu cliente não basta apenas ter dados, mas 
saber o que fazer com eles. O conceito do insights engine é transformar os dados em 
ideias (insights) e, por sua vez, transformar as ideias em estratégias. Ou seja, as ideias 
são o meio para se chegar ao objetivo desejado, que é o crescimento do negócio.  
Apresentamos 10 característica que empresas devem ter se quiserem ter um desempenho 
superior em insghts engine: 
 

1. Síntese de dados -  O que importa hoje não é mais a quantidade de dados que se tem, mas sim a 
capacidade das empresas de sintetizá-los e extrair informações de valor. 

2. Independência – O acesso aos diretores e presidentes da empresa auxiliam as equipes de insights 
a serem mais objetivas; ter autonomia ajuda na colaboração com outros departamentos e a definir 
projetos e estratégias para a organização.  

3. Planejamento integrado – A estratégia da empresa e as estratégias dos departamentos devem estar 
alinhadas. 

4. Colaboração – As equipes de insights devem trabalhar próximas dos consumidores e dos demais 
departamentos/equipes da empresa.  

5. Experimentação – As equipes de insights devem ter uma cultura forte de experimentação.  

6. Orientação para o futuro – As equipes de insights devem focar no próximo passo que consumidor 
dará, ou seja, antecipar e influenciar o comportamento do consumidor.  

7. Afinidade pela ação – Os melhores insights focam tanto nos dados quanto na estratégia, por isso 
as equipes de insights devem buscar por funcionários orientados para a ação. 

8. Pensamento holístico – As equipes de insights devem usar as duas partes do cérebro, pensar 
holisticamente, exercitando a criatividade e as habilidades analíticas. 

9. Foco no negócio – As equipes de insights devem sempre estar focadas no desempenho do 
negócio, de maneira corresponsável com os demais departamentos. 

10. Storytelling – As equipes de insights devem ter um bom storytteling, ou seja, devem ser 
habilidosas em transmitir suas ideias, usando uma narrativa envolvente e provocativa. 

 

Fonte: van den Driest, F., Sthanunathan, S., & Weed, K. (2016). Building an insights engine. Harvard business 
review, 94(9), 64-74. 
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Design thinking começa a substituir a pesquisa de 
marketing na geração de insights de shoppers e 
consumidores 
Na última década, vimos o crescimento de técnicas poderosas para obtenção de insights. A empresa de 
design IDEO, da Califórnia (EUA), ficou famosa por introduzir a metodologia de "design thinking" para 
geração de insights de produtos, serviços e, mais recentemente, na resolução de problemas empresariais. 
A escola italiana de "design estratégico", o Istituto Europeo di Design, também segue no mesmo caminho, 
utilizando a mentalidade criativa de design para criação de soluções em qualquer área de negócios.  
 
O uso do design thinking para obtenção de insights tem prós e contras, em relação à pesquisa de mercado. 
Porém, tem sido o caminho mais usado pelas empresas como alternativa ao uso de pesquisas tradicionais 
de marketing. Os principais pontos positivos dessa metodologia estão relacionados à rapidez e baixo custo 
em que se pode chegar às soluções necessárias.  
 
Na experiência dos autores dessa obra, a metodologia de design thinking, tem grande eficácia quando é 
utilizada para co-criar produtos e serviços junto com consumidores. Além disso ao envolver equipes 
multidepartamentais de dentro das próprias organizações para sua realização, workshops de design 
thinking aplicados a problemas reais tem a capacidade de gerar o compromisso interno, coesão de 
objetivos, e engajamento corporativo necessários para que a implementação das ideias seja acelerada.  
 
Por outro lado, é importante ter consciência de que o uso dessa metodologia como ferramenta de 
desenvolvimento de produtos e soluções pode ser viesado pela própria história e perfil dos participantes 
dos grupos de trabalho. Por isso, quando há pouco tempo, mas há recursos disponíveis, o modelo ideal de 
aplicação do design thinking acontece quando é possível mesclar pesquisas de marketing e processos 
internos que utilizam essa metodologia no desenvolvimento de soluções internas, sobrepondo as duas 
metodologias os riscos de engano diminuem. 
 
A metodologia design thinking é composta de 3 fases - imersão, ideação e prototipagem, ilustradas na 
figura 4. A primeira fase de imersão é a fase de aproximação com o problema, nela, primeiramente, busca-
se entender o problema e seu contexto através de pesquisas exploratórias e entrevistas, por exemplo; para 
então definir o escopo do projeto e levantar quais as necessidades e oportunidades irão direcioná-lo. Na 
segunda fase, a fase de ideação, é a fase de criação. Nela, são gerados insights para a resolução do 
problema utilizando como ferramenta o brainstorming. Os insights gerados são avaliados e selecionados 
para a próxima fase.  
 
A última fase é a prototipagem, nela as ideias selecionadas são testadas e avaliadas, de forma a tangibilizar 
as ideias mesmo que seja de maneira simplificada. Nesta fase, o entendimento, observação e ideação 
continuam, para que possam ser feitos os ajustes no protótipo. Além disso, apesar de a metodologia ser 
apresentada de maneira linear, as etapas podem ocorrer simultaneamente e repetidas vezes.  
 



 

 

47 
 

Figura 10. Etapas do Design Thinking. 

 
Fonte: Elaborado pelos autores.  
 
 

COMO GERAR INSIGHTS BASEADOS EM 
COMPORTAMENTOS REAIS? 

 

 
 
Os departamentos tradicionais de pesquisa de marketing, procuram seguir metodologias tradicionais de 
pesquisa de mercado como forma de garantirem que seus resultados tenham maior validade estatística e  
empresarial possível. Tais metodologias de pesquisa têm como premissa básica a racionalidade dos 
consumidores ao participarem de suas pesquisas de cunho declaratório (nas quais os consumidores 
declaram suas preferências em enquetes, entrevistas, grupos de foco, etc.). Desde que as pesquisas 
etnográficas foram introduzidas no âmbito do estudo de comportamento de compra, há décadas, se 
percebem discrepâncias entre aquilo que os consumidores afirmam que fazem e o que de fato decidem 
fazer quando estão decidindo suas compras. Esse fenômeno acontece por que o processo decisório dos 
shoppers não é consciente. Ou seja, ao pedir que os consumidores expliquem conscientemente como 
compram, eles acabam criando respostas que não são reais, já que o processo de compra envolve muitas 
decisões inconscientes.  A famosa frase atribuída a David Ogilvy - “O consumidor não se comporta como 
diz, não diz o que pensa e não pensa o que sente” - reflete com precisão esse fenômeno. 
 

Pesquisas tradicionais: o paradigma antigo dos 
departamentos de pesquisa de marketing com 
consumidores e shoppers 
 

 
 

“O CONSUMIDOR NÃO SE COMPORTA COMO DIZ, NÃO 
DIZ O QUE PENSA E NÃO PENSA O QUE SENTE”.  

( AFI RM AÇÃO ATR I B UÍ DA A DAV I D OGI LVY  -  P UB LI CIT ÁR I O 
CON SI DE R ADO O “PAI ” DA PR OP AGAN DA M ODE RN A) 
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1. Quebrando o paradigma da racionalidade nas decisões de compra 

Atualmente, a pesquisa de marketing, baseada em neurociência, permite que muitas respostas 
inconscientes a estímulos de marketing possam ser avaliadas sem a necessidade de que os consumidores 
se manifestem conscientemente em relação a elas. Nessa mesma vertente, as heurísticas da economia 
comportamental, se popularizaram ao revelar nossos comportamentos irracionais perante decisões do dia 
a dia, como escolher o que comprar, com quem se relacionar, e até mesmo quando pagar por produtos e 
serviços. Cada vez mais, a noção de que os consumidores se comportam de maneira racional é eliminada 
do pensamento de marketing. Os profissionais de marketing, por tanto, têm aprendido como utilizar a 
economia comportamental e o neuromarketing para criar estímulos que atingem o inconsciente dos 
shoppers e consumidores, direcionando as decisões de compra para suas marcas. Nesse contexto, a 
utilização de experimentos comportamentais, utilizando metodologias da economia e da psicologia tem 
ajudado muito os profissionais de marketing a criarem situações reais nas quais é possível testar e 
aprender sobre a reação das pessoas ao contexto de compra e às soluções oferecidas pelos fornecedores.  
 

2. Pesquisa de marketing fora de contexto 

Outro engano dos profissionais de pesquisa de marketing é crer que quando tiramos um produto do seu 
contexto natural, a resposta dos consumidores a esse produto permanece a mesma. Atualmente, por 
exemplo, fazer testes de embalagens sem considerar o como e onde um produto vai ser exposto na gôndola 
de um supermercado ou de uma farmácia, representa um risco de desperdiçar todo o dinheiro da 
campanha. Por essa razão, metodologias que utilizam observação de comportamentos "in-loco", com o 
menor nível de interferência possível têm sido muito mais utilizadas atualmente. 
Em um caso conhecido do mercado indiano, uma marca de shampoos perguntou aos seus consumidores 
do sexo masculino, se prefeririam embalagens da cor preta ou rosa. A resposta evidente foi favorável a 
cor preta nas embalagens. No entanto, ao colocarem os produtos nas gôndolas apertadas e mal iluminadas 
das lojinhas da Índia, e refazer a pergunta nesse contexto, a maioria dos homens preferiu a cor rosa pela 
facilidade de localizar os produtos nas prateleiras na hora da compra.  
 

3. O consumidor-padrão, contribui apenas com respostas-padrão, para inovar é preciso ouvir 
também os extremos 

Utilizar apenas consumidores "médios", ou seja, pessoas que não têm muita relação com o produto 
pesquisado, pode levar a conclusões irrelevantes em pesquisas de marketing. Cada vez mais, agências de 
pesquisa modernas procuram ouvir clientes que têm uma relação mais intensa com os produtos. Por gostar 
demais ou ter muita aversão a um produto, consumidores chamados de "extremos" podem contribuir com 
ideias novas a respeito das categorias. Essa abordagem qualitativa permite compreender mais a fundo os 
usos e problemas de algumas marcas de bens de consumo e até de artigos de moda, permitindo às 
empresas acessarem tendências e ideias ainda não trabalhadas por seus concorrentes. 
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COMO INTEGRAR O NOVO SHOPPER MARKETING 
DIGITAL AO ÂMBITO CORPORATIVO 

Criando uma solução para os shoppers  
 
Quando um profissional de marketing se refere a criar uma "solução" para atender às necessidades de 
consumidores e shoppers, em geral ele ou ela está se referindo ao desenvolvimento de um composto de 
marketing (quatro "Ps", serviços, etc.) que atenderia a maior parte das necessidades da maioria do seu 
público-alvo. Para que essa lógica funcione é necessário conhecer quem é o público-alvo, quais são suas 
necessidades, e fundamentalmente, como é sua jornada. Neste último aspecto, a jornada do shopper, é 
necessário entender no mínimo quais são os pontos de decisão dos shoppers, como eles ou elas decidem 
(suas motivações e comportamentos), e os pontos de contato da marca. Obviamente que compreender 
atitudes em relação à marca ajudaria a empresa a compreender os motivos de rejeição ou de não compra. 
Nesse contexto, o profissional de marketing tem uma espécie de roteiro das pesquisas que pode contratar 
para desenvolver uma prática de shopper marketing efetiva, são elasxxxvii: 
 

• Tendências de comportamento 
• Segmentação de personas 
• Jornada de compra 
• Mídia e Touchpoints 
• Needs da categoria 
• Escopo da categoria 
• Hábitos da categoria 
• Arquitetura de compra 
• Imagem da marca 
• Propriedades e contextos da marca 
• Performance de produto 
• Comunicação e mensagem 

De posse dessas informações, a revisão do composto de marketing aplicado aos canais de vendas passa a 
ter foco centrado no cliente, ou seja, pode ser construído de "fora para dentro" (do mercado para a 
organização), e não o inverso. Isso garante que a empresa está atuando de maneira "customer-centric". 
Essa abordagem cria vantagens competitivas, pois reduz o viés decorrente dos interesses corporativos no 
desenvolvimento de soluções para as necessidades de mercado. 
 
As principais perguntas a serem respondidas pelos profissionais de marketing ao definirem uma solução 
que se adeque às necessidades dos shoppers e consumidores hiperconectados de hoje são as seguintes: 
- Qual é o portfólio de produtos e/ou serviços que deve ser direcionado para cada um dos canais pelos 
quais os shoppers têm acesso às soluções (de produtos) que oferecemos? Cada canal terá acesso a um 
portfólio de produtos exclusivo, ou todos terão acesso aos mesmos produtos? 
- Qual é a política de preços ao consumidor que deve ser praticada em cada um desses canais? Os pontos-
de-preço (em inglês, price points) serão fixos ou variarão conforme os preços do concorrente principal? 
Qual política de preços aos canais de vendas será coerente com essa política de preços ao consumidor?  
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- Quais são as estratégias promocionais que cada um dos canais necessita nas principais situações em que 
o mercado demanda estímulo de vendas ao consumidor? (ex. esgotar estoques antigos, estimular o 
consumidor a subir de faixa de preços para produtos mais caros, combater ataques da concorrência, ganhar 
participação de mercado em um segmento estratégico para a marca, introduzir novos produtos, compensar 
perdas de vendas em outros canais, etc.) 
- Como apresentar os produtos de maneira intuitiva e interessante aos shoppers? Que mensagens ou 
materiais de comunicação podem facilitar a compra? (ex.: materiais pop, em lojas físicas, dados de apoio, 
reviews e comparações em lojas virtuais). Como categorizar, agrupando os produtos em categorias que 
"fazem sentido" para os compradores das lojas físicas e virtuais? (Por exemplo: em lojas físicas isso 
significa definir onde colocar os produtos no leiaute da loja, como organizar planograma de gôndolas, 
onde colocar pontos-extras e materiais de comunicação de ponto de vendas. Nas lojas virtuais isso 
equivale a desenhar em quais categorias os produtos podem ser inclusos, desenhar a navegação dos 
shoppers no e-commerce e que outros itens aparecerão junto com o produto pesquisado. No contexto das 
lojas virtuais, muitas dessas decisões estão subordinadas aos algoritmos de segmentação e personalização 
que os websites utilizam para criar a página de compras vista pelo usuário). 
 

Boas práticas organizacionais na era do shopper 
hiperconectado 
 
Além do advento da mobilidade, que na última década foi responsável pela criação de uma geração de 
shoppers hiperconectados, outras novas tecnologias irão abalar a maneira de fazer negócios no futuro 
próximo. A nova onda tecnológica incluirá a evolução dos meios de pagamento através da tecnologia 
"block-chain", (as Bitcoins, são um exemplo disso) possibilitando a desintermediação de transações entre 
pessoas. A "internet das coisas" (Internet of things - IoT) irá conectar aparelhos a sensores e 
computadores, possibilitando autonomia das máquinas para gerenciarem tarefas antes controladas por 
humanos. Além disso, a inteligência artificial, capaz de criar algoritmos que aprendem e interagem 
cognitivamente já está tornando possível a substituição de pessoas por máquinas em várias áreas de 
negócios (das posições de tele atendimento a clientes aos algoritmos que preveem movimentações das 
bolsas de valores), e irá provocar mudanças significativas na maneira como vários mercados operam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O mundo corporativo contempla uma iminente onda tecnológica que vai acertar em cheio a maneira como 
o marketing será feito no futuro. Se já é difícil acompanhar as mudanças trazidas pelo e-commerce e pelos 
smartphones, será ainda mais desafiador acompanhar - sob a ótica do shopper marketing - todas as 

Bitcoins são uma espécie de moeda virtual com a 
qual é possível realizar transações de maneira 
rápida, barata e sem intermediários – ou seja, mais 
eficiente. Além disso é possível usar os bitcoins de 
qualquer lugar do planeta e não há limite de valor 
mínimo ou máximo para as transações. 

Fonte: www.bitcoinbrasil.com.br. 

 
 
 



 

 

51 
 

transformações pelas quais passaremos na próxima década. Então, eis algumas boas práticas que irão 
tornar possível às organizações de marketing acompanharem os novos tempos. 
 
Primeiramente, as empresas devem reconhecer a nova jornada baseada em momentos, para poder agir 
melhorando a experiência de seus clientes em cada etapa. A competição já não se dá mais apenas no 
âmbito do produto ou da cadeia de valoresxxxviii, mas sim no âmbito da experiência vivenciada pelo cliente 
na jornada como um todo. Essa é uma mudança radical de paradigma competitivo. Evidentemente, como 
a jornada dos clientes não se passa totalmente em um ambiente dominado pela marca e inclui diversos 
terceiros, parceiros e agentes; a principal habilidade das organizações de marketing do futuro será a de 
"orquestrar" tais players de maneira que o resultado seja uma experiência global dos clientes (em toda a 
jornada) melhor do que a experiência oferecida pela concorrência. A partir desse ponto, a marca pode 
melhorar a jornada dos seus clientes constantemente, aumentando sua vantagem competitiva em relação 
aos concorrentes. Esse aspecto aumenta significativamente a complexidade do trabalho de marketing, que 
passa a envolver desde questões jurídicas, até o conhecimento técnico de algoritmos e sistemas que 
direcionam os clientes e prospects de sua marca para lugares distintos do mundo virtual e físico.  
O conceito de plataforma, que ficou conhecido pelo caso da Apple Store com a introdução do iphone, na 
primeira década desse século, é emblemático para ilustrar como integrar a jornada melhorando a 
experiência dos clientesxxxix. A solução para as necessidades dos clientes da Apple, não poderia ser 
baseada apenas em um produto - o Iphone, mas na conjunção entre produto e aplicativos criados por 
diversos terceiros - ou seja, os parceiros da plataforma. A Apple teve que criar a infraestrutura para atender 
o mercado de uma maneira intuitiva para os clientes e rentável para a organização, melhorando a 
experiência dos seus clientes com a marca. 
 
Em segundo lugar, as empresas devem criar catalisadores de confiança. Catalisadores de confiança são 
aceleradores da confiança dos shoppers em relação aos produtos e serviços da empresa. Em especial, as 
empresas de tecnologia não têm muito tempo, como tinham as organizações tradicionais no passado, para 
construírem relações de confiança com seus shoppers. Para as empresas hi-tech atuais, a confiança surge 
da certeza de que seus produtos funcionam. Quando um usuário compra um aplicativo na Apple Store, 
espera que este funcione desde o início. Se um sistema não funcionar bem, logo os usuários o abandonam 
por outro semelhante. A evidência disso é o fato de que o modelo de vendas "try-first-pay-later", adotado, 
por exemplo pela Netflix é um sucesso em conversão de clientes. É preciso que o marketing dessas 
empresas esteja seguro de que tudo funcionará bem para adotar essa proposta de vendas.  
 
Por outro lado, quando as marcas não conseguem desenvolver confiança, o prospecto dos bloqueios em 
massa por consumidores já começa a impactar a maneira das empresas pensarem como lidar com crises. 
O caso da crise de confiança da marca Volkswagen que trapaceou nos testes de emissão de poluentes, 
ilustra os impactos da perda de confiança nas vendas desta marca e, consequentemente no valor das ações 
dessas empresas. 
 
A terceira boa prática corporativa se refere a compreensão da maneira como as pessoas tomam decisões, 
ou seja, a habilidade de prever como as pessoas pensam, seu "mapa mental"; e posteriormente, entender 
como eles ou elas se sentem, gerando empatia com elas. Enquanto, no primeiro caso, se pode utilizar 
algoritmos preditivos para antecipar comportamentos de maneira precisa, no segundo, prever como as 
pessoas se sentem demanda a participação humana e sensibilidade para compreender o contexto 
emocional das pessoas. 
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Com o advento da inteligência artificial muitas tarefas humanas serão delegadas a "bots" (abreviação de 
"robots", ou robôs em português). Especula-se que no futuro, as decisões de compras serão feitas por 
máquinas que aprenderão nossos padrões de compra (machine learning) e tomarão as decisões no lugar 
dos seres humanos. A batalha para convencer os shoppers será, portanto, uma batalha entre "bots". De 
um lado, haverá o conjunto de algoritmos dos provedores; tentando maximizar o excedente do produtor; 
de outro lado, teremos os "bots" de shoppers, buscando maximizar o excedente do compradorxl. Essa 
"guerra" de máquinas inteligentes já pode ser observada no mercado de passagens aéreas através dos 
sistemas de revenue management (gestão de receitas, em inglês) utilizados por grandes Cias, como 
Lufthansa, Finnair, entre outras. Nesse mercado, enquanto, as companhias aéreas utilizam inteligência 
artificial para maximizar os lucros com vendas de passagens prevendo com precisão os próximos passos 
de cada shopper em potencial, os aplicativos de compra de passagens - como hopper.com, por exemplo, 
utilizam a mesma tecnologia para orientar os shoppers quando e onde comprar as passagens pelo menor 
preço.  
 

Sugestão de vídeo: Airline pricing secrets: How carriers come up with fares 
 
De Andy Boyd, University of Houston 
 

  
 
>>> http://edition.cnn.com/travel/article/airline-pricing-secrets/index.html 
 

 
Se por um lado os modelos preditivos dominarão as transações iniciais entre empresas e consumidores no 
futuro, certamente, o aspecto humano, quando incluído nessa equação terá mais peso do que hoje. Ao 
invés das empresas transformarem seus atendentes em pseudo-robôs, no futuro, será o atendimento 
humanizado de alta qualidade que irá gerar a diferenciação capaz de fidelizar os shoppers. 
 
Finalmente, a última boa prática empresarial para enfrentar as mudanças do presente contexto de 
marketing é quebrar os "silos" entre o digital e o físico. Isso significa fundir o digital com o tradicional. 
É comum, por exemplo que as empresas tenham uma área de marketing digital dentro do marketing. 
Integrar o digital e o físico dentro das empresas pode ser difícil no início, já que os vocabulários e 
indicadores são diferentes, mas os objetivos são os mesmos. A partir de uma abordagem de marketing 
centrada no cliente, fica mais fácil mapear as intersecções entre a jornada física e digital e alinhar objetivos 
comuns e equipes de trabalho para atingi-los. Um exemplo específico é do gerenciamento de categorias 
em empresas de bens de consumo. A integração da área de digital marketing e de gerenciamento de 
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categorias é urgente no contexto do varejo omnichannel pois os clientes migram entre canais digitais e 
físicos com frequência. É mais eficiente unificar as estratégias tendo os clientes como foco e depois 
entender as ferramentas para executar o plano, do que deixar que departamentos distintos, dentro de seus 
silos, construam estratégias separadas que podem não coincidir e confundir os consumidores e agentes 
intermediários. 
 
BOX: GC ONLINE 
 
O impacto do ambiente digital no GC – mudanças de paradigma que devem ser 
consideradas ao praticar o gerenciamento de categorias em canais online.  
 
Gerenciamento de categorias foi na última década o foco mais avançado de marcas e 
varejistas dentro do varejo físico, passando por regras de definição de sortimento, 
técnicas de exposição e o exercício final do fairshare, quando marcas líderes ou produtos 
estratégicos conquistavam seu merecido espaço nas limitadas gôndolas de 
supermercados, farmácias e lojas especializadas. Com o crescimento do mercado digital, 
tanto como canal de vendas quanto em audiência de público, era uma questão de tempo 
que o tópico avançando de GC chegasse nas discussões estratégicas de marcas e 
fabricantes que apostaram nesses novos canais. 
Os produtos alimentares e de higiene & beleza perceberam aos poucos a participação 
destes canais nas vendas crescerem de um para cinco por cento nos últimos anos e agora 
já se deparam com a expectativa de crescer ainda mais nos próximos anos com a chegada 
de um público maior às compras na internet e um declínio evidente em alguns formatos 
de canal físico no país. Marcas pioneiras e varejistas antenados com estes movimentos 
deram seus primeiros passos em desenvolver o que já pode ser chamado de Gestão de 
Categorias Online, ou a ciência de adaptar conceitos de ouro da conversão para um 
ambiente com novas regras e comportamentos de compra diferentes de tudo que se sabia 
até então. 
Neste artigo convido vocês a quebrar algumas regras do GC que se tornam obsoletas 
quando entramos no ambiente online e a pensar novos conceitos que estiveram por trás 
do sucesso ou reinvenção de lojas online e categorias no varejo virtual e vamos fazer isso 
olhando para algumas categorias que praticamente se reinventaram do canal físico para 
as lojas virtuais. 
Não existe mais gôndola e isso muda todo nosso mindset de varejo – Abastecimento de 
gôndola, volume de produtos, marcas líderes dominando o espaço e embalagens 
especiais chamando a atenção do shoppers, tudo isso se foi quando o assunto é loja 
virtual. A liderança de mercado não pode mais ser usada como ferramenta para definir 
espaço e posicionamento na loja, qualquer marca pode desenvolver sua página de 
produto e por sorte ou por ordem alfabética, aparecer em primeiro nas buscas para se 
tornar uma opção de compra para o shopper. Enquanto no varejo offline o maior esforço 
das marcas era desenvolver terreno e abastecer ao máximo os varejistas, os fabricantes 
agora precisam gerar demandas para que os produtos saiam dos centros de distribuição 
para a casa dos consumidores e isso requer conhecer tudo o que este ambiente digital 
tem a oferecer. Uma das categorias que sempre teve dificuldade em ganhar espaço e 
visibilidade nas farmácias físicas foram os suplementos alimentares adultos. Suas 
grandes embalagens, baixo giro e consumo de nicho sempre a colocaram em uma posição 
complicada nas lojas que, pelo limite de espaço e dificuldade em criar “seções” na loja, 
sempre deixaram esta categoria em um papel secundário, apesar do aumento crescente 
do consumo e tendências alimentares e longevidade. Ao entrarmos no ambiente virtual, 
suas grandes embalagens e competição acirrada de espaço com leites e fórmulas infantis 
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foram deixadas de lado e o cadastro de mais marcas, sabores e tamanhos de embalagem 
foram permitidos e se tornaram acessíveis aos shoppers. 
Com um espaço infinito e inúmeras possibilidades de filtros, definir sortimento e 
“planograma” se tornou um exercício de posicionamento de marca – Cada varejista 
online tomou a decisão de se apresentar aos shoppers com uma proposta, uma vez que 
fatores como conveniência e praticidade não fazem sentido neste ambiente e isso 
permitiu que as marcas pudessem escolher a sua imagem e por consequência, o seu 
sortimento em cada nova bandeira que surgisse no Market Place digital. O primeiro 
passo deste posicionamento é estar disponível e apesar desta métrica ser muito 
importante no varejo físico, ela recebe um peso ainda maior para as lojas virtuais. Lojas 
online possuem estoque muito inferior do que as grandes redes físicas e estar 
indisponível significa ir para o final da fila e provavelmente sequer aparecer na 
navegação dos shoppers, por isso monitorar a presença nas lojas é fundamental para não 
desaparecer da visão de seus potenciais compradores. Com a possibilidade de aumentar 
o número de itens cadastrados em cada bandeira, os suplementos alimentares puderam 
garantir maior presença em lojas, mesmo quando seus itens entram em ruptura no 
estoque, já que opções diversas de marcas, tamanhos e sabores garantem que a categoria 
permanece sempre presente aos shoppers, enquanto que nas lojas físicas, a redução de 
espaço tornava a ruptura de toda uma categoria algo muito mais eminente.  
A localização em loja é a segunda grande preocupação que uma marca deve ter no varejo 
e isto também está atrelado a estar disponível. Graças ao poder do contexto e aos infinitos 
filtros de navegação e tags de busca, um marca pode aparecer aos shoppers de formas 
completamente diferentes, não é mais apenas uma questão de estar a altura dos olhos. O 
chamado online placement é a combinação de como um certo produto ranqueia ao 
jogarmos alguma palavra chave na busca e qual a estrutura de navegação necessária para 
chegarmos até ele pelo menu, em outras palavras, quais contextos tem maior correlação 
com a sua marca na loja. Como os brasileiros ainda se dividem entre aqueles que buscam 
produtos através de palavras na busca e aqueles que navegam entre as seções, é muito 
importante ter alinhado estas duas ferramentas para sua marca e não correr o risco de não 
estar visível para todos os perfis de usuários e navegadores. Neste momento, marcas 
devem estender os seus produtos a tudo aquilo na loja que possam associar a sua compra, 
o que inclui listar categorias e subcategorias que o seu produto pode fazer parte, quais 
são as missões e ocasiões de compra e consumo do seu produto, quais são os usuários 
chave, os benefícios que o seu produto traz ao ser comprado, e quais são as palavras que 
os shoppers mais usam ao comprar o seu produto e seus concorrentes. Com este exercício 
feito é possível descobrir que outras marcas ou categorias que nunca foram cogitadas 
como concorrentes, saltem aos olhos dos shoppers antes do seu produto. Quando 
aplicamos estes exercícios a categoria de suplementos alimentares, descobrimos que os 
shoppers costumam buscar os produtos desta categoria para razões diferentes, 
consumidores diferentes e acima de tudo esperavam benefícios diferentes entre elas, e o 
que era apenas uma categoria poderia ser desdobrada em até quatro diferentes. Alguns 
shoppers que compravam a categoria para complementar a dieta de idosos, jamais 
procurariam esta categoria na seção de fitness e vida saudável e outros que já tinham 
essa expectativa, nunca reconheceram algumas marcas do mercado como produtos do 
universo fitness. A decisão foi encontrar um ponto comum entre os públicos e produtos 
que depois pudesse se abrir como opções para diferentes perfis na categoria ao invés de 
permitir que categorias diferentes fossem criadas reduzindo ainda mais a visibilidade de 
uma categoria de nicho no canal. 
A embalagem dá lugar ao conteúdo produzido, que pode ir de legendas para cegos a 
vídeos de quase meia hora – as chamadas landing pages de produtos específicos ou de 
seções criadas pelos varejistas são a melhor forma de instruir, criar relevância, informar 
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e converter shoppers dentro do ambiente de varejo online e é aqui que marcas menores 
ou produtos de nicho podem se tornar estrelas e gerar tráfego para lojas. Um Pack 
promocional com três unidades ou uma versão reduzida de um produto possuem o 
mesmo espaço e chance de visibilidade e de chamarem a atenção dos shoppers. Com esta 
nova regra, uma marca que sempre teve pouco espaço no mercado de suplementos 
alimentares desenvolveu em parceria uma grande e-commerce farmacêutico novas 
seções na loja que não só ajudavam os shoppers a entender melhor os benefícios e 
ocasiões de consumo da categoria como aproximavam estes produtos a outras categorias 
de maior giro simplesmente mostrando o quanto um estilo de vida saudável ou um 
público alvo potencial, como os shoppers seniores poderiam ter uma loja de produtos 
exclusivas para eles dentro da farmácia, com produtos que até então estavam escondidos 
em seções de produtos para academia ou palavras-chave relacionadas a doenças ou 
produtos hospitalares. 
 

Fernando Dantas, sócio Grupo Toolbox - São Paulo, 10 de Maio de 2017 
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[5. SHOPPER MARKETING 2.0] 
 

CONSTRUINDO UM MODELO DE ATUAÇÃO 
EMPRESARIAL PARA O AMBIENTE OMNICHANNEL 
 

Conclusão: Uma receita para o "shopper 
marketing 2.0" 
 
O shopper marketing 2.0 representa a unificação das teorias originárias do in-store marketing, e do trade 
marketing, com CRM e digital marketing. O objetivo ao revisar essas teorias é integrá-las ao contexto do 
omnichannel, criando uma nova prática de shopper marketing que possa ser acionada por gestores de 
marketing das empresas de produtos de consumo. 
 
Para combinar todas as peças e atuar de maneira estratégica em um novo shopper marketing versão 2.0, 
foi criado um esquema conceitual que, embora não esgote o tema, busca cobrir os principais pontos e 
ações relacionadas a ele. Essa receita irá ajudar os executivos a lembrarem dos aspectos mais importantes 
de sua estratégia de shopper marketing e colocá-los em prática nas organizações. 
 

 
Fonte: Rafael D'Andrea, com base em projetos empresariais. 

 
Como ler esse modelo (framework)? 
 
A receita acima fornece um mapa de como os profissionais de marketing podem dominar o shopper 
marketing 2.0, a partir de sua desconstrução em blocos de atividades e decisões. 



 

 

57 
 

Dessa forma o esquema acima mostra, da direita para a esquerda, a) jornada baseada em momentos; b) os 
principais pontos de influência das marcas ao longo da jornada dos shoppers e; c) os enablers da marca 
(que em português pode ser entendido como os fatores que tornam possível que algo seja realizado pela 
marca). 
De cima para baixo no modelo, se pode ler em cada um dos blocos os nomes dos pontos-chave de decisão 
dos gestores de marketing. No primeiro bloco, após a identificação de segmentos de clientes relevantes 
para o negócio, os cinco pontos da jornada por momentos são listados. Com isso em mente, o profissional 
pode buscar insights e informações sobre o comportamento de seus diversos segmentos de clientes, 
facilitando a criação de ações de marketing adequadas para aumentar a conversão de shoppers em 
compradores da sua marca.  
Depois disso, no bloco central "pontos de influência da marca", foram selecionados os principais aspectos 
das decisões dos shoppers que podem sofrer influência das marcas. Assim, é possível planejar ações que 
impactarão os shoppers ao longo de toda a jornada. Esse bloco é particularmente útil na construção de 
briefings para agências de marketing e promoção, e também para direcionar os objetivos do marketing 
digital, como é mostrado a seguir. 
 
Pontos nos quais as marcas podem influenciar os shoppers: 
 
• Gatilhos para compras - internos e externos. Representam o momento em que os clientes despertam 

para comprar a categoria. Os gatilhos podem ser externos, como por exemplo a volta às aulas, que 
demanda a compra de materiais escolares; ou podem haver gatilhos internos, como a necessidade de 
relaxar em férias, que desperta a necessidade por um pacote turístico, por exemplo.  

 
• Exploração do marketplace - primeiro impacto, memória e informação ou teste. Quando explora o 

mercado, o shopper busca informações em diversos lugares online e offline, o primeiro impacto 
representa as ações que a marca pode usar para tornar-se conhecida dos shoppers. Já "memória" 
representa as ações que realiza para ser lembrada pelo shopper. Finalmente, "informação ou teste" são 
as formas pelas quais uma marca ou produto veiculam as informações pertinentes para que o shopper 
siga para a próxima fase, a decisão de compra. 
 

• Pontos de influência conscientes e inconscientes na decisão de compra. Os pontos de influência 
conscientes ou cognitivos abarcam todas as formas de persuasão dos shoppers para uma marca. Eles 
representam o corpo de argumentos lógicos e ações que irão fornecer vantagem competitiva para os 
shoppers enquanto decidem de maneira racional. Já os pontos de influência inconscientes, revelam as 
ações da marca para impactar inconscientemente os shoppers. A maior parte das ações dessa etapa 
está relacionada ao uso de neuromarketing (emoções, sentidos, e instintos) e viéses cognitivos trazidos 
da economia comportamental para influenciar os shoppers sem que eles se dêem conta disso. 
 

• Experiência de - comprar, usar e envolver-se com as marcas. Nesta etapa a marca pode influenciar 
criando experiências positivas de compra, uso, pós venda, e envolvimento online e offline com a 
marca. A experiência nessas etapas tem influência sobre a taxa de clientes que irá retornar à marca no 
futuro.  
 

• Retorno do shopper - aumentando a frequência de compra do produtos; fidelizando à marca; 
transformando o cliente em um influenciador de outros shoppers. Quando um shopper retorna à 
marca, isso significa que encontrou algum benefício objetivo ou subjetivo em fazê-lo. As marcas 
devem aproveitar essa oportunidade para mover o shopper para o próximo passo, ou seja, aumentando 
a frequência com que compra o produto que busca ou fidelizando o shopper à marca e toda a linha de 
produtos que oferece ou ainda criando situações nas quais o shopper se interesse genuinamente em 
falar bem da marca para terceiros. Obviamente apenas uma parcela dos shoppers "passa de fase" na 
relação com a marca, se convertendo em influenciador. Porém, como o impacto de uma "segunda 
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voz" (que é como chamamos a voz de um consumidor quando ele fala de uma marca) é mais poderosa 
do que a mensagem de marketing, o esforço tende a valer a pena no longo prazoxli. 
 

Finalmente, o bloco "enablers da marca" são apresentadas as características que uma estratégia de 
shopper marketing 2.0 deve ter para ser vitoriosa. A organização de marketing deve acertar em vários 
aspectos para tomar as decisões corretas em cada etapa da jornada baseada em momentos. Uma análise 
certa do público consumidor e não-consumidor dos produtos irá apontar os segmentos que são atendidos 
pela marca e por que.  
 
• A colaboração entre marcas e canais visando compreender o comportamento e o contexto no qual os 

shoppers tomam decisões de compra deve levar em consideração que os diferentes segmentos de 
shoppers têm distintas preferências e fatores que motivam suas decisões. Dessa maneira, a 
segmentação de shoppers e consumidores é fundamental para que as estratégias de marketing possam 
ter o máximo de impacto quando implementadas. 
 

 
Atualmente, existem muitas críticas sobre a segmentação de clientes entre profissionais de marketing 
digital. Embora o mundo tenda para a personalização total, na qual o tamanho de um segmento de 
clientes é igual a uma pessoa, essa meta ainda é pouco prática e custosa para a maior parte das 
empresas, em especial as não totalmente digitais. Por isso, é ainda muito comum a segmentação dos 
shoppers por grupos demográficos, como, por exemplo, geração Z, Y, X, e assim por diante. As 
empresas têm orçamentos limitados e ainda estão desenvolvendo os instrumentos gerenciais para a 
personalização das ofertas online. Além disso, enquanto o comércio em canais físicos predominar e a 
comunicação de massa for a opção mais barata de comunicação com consumidores, essa fronteira 
estará longe de ser transposta.   
 
A segmentação de shoppers segue em geral três concepções: segmentação objetiva, subjetiva e por 
missão de compra.  A segmentação objetiva refere-se a demografia (idade, sexo, classe social, etc.), 
hábitos de compra (local, quantidade, marca, etc.) e estágio de vida (solteiro, casado, com ou sem 
filhos, etc.). Já a segmentação subjetiva refere-se a aspectos psicológicos (como emoção, 
racionalidade, praticidade, etc.) e atitudinais (ou “estilo de vida”, que pode ser “conservador”, por 
exemplo). Por fim, a segmentação por missão de compra refere-se ao contexto que leva o shopper a 
realizar a compra e pode ser compreendida respondendo cinco perguntas: “Quem?”, “Quando?”, 
“Onde?”, “O que?” e “Por que?”. Ou seja, nesse tipo de segmentação é preciso identificar quem 
compra, em que circunstancias a compra acontece, qual é a emoção envolvida etc.xlii 
 
Num ambiente de personalização do marketing mix, além da comunicação individualizada, os 
produtos também poderão ser digitalmente customizados. Até mesmo em educação já é possível ver 
os efeitos da tecnologia possibilitando a hiper-customização de conteúdos para diferentes alunos.xliii 

"100% DOS CONSUMIDORES SÃO PESSOAS, 100% DOS 
COLABORADORES DE UMA EMPRESA SÃO PESSOAS. SE VOCÊ NÃO 

ENTENDE AS PESSOAS, NÃO ENTENDE OS NEGÓCIOS." 
SI M ON  SI NE K,  PALE ST R ANT E  I NTE RN ACIONAL  

( @SIM ON SIN EK,  T RADUÇÃO DO AUT OR ) 
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BOX: SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES (1) 
 
OPEN ENGLISH 
 
Se sua empresa não entender o seu público-alvo chave, pode perdê-lo de uma vez só para 
uma nova tecnologia ou start-up É isso o que está ocorrendo com as TVs a cabo versus 
Netflix, ou com as marcas de escolas de inglês que dominaram o segmento mais jovem, 
roubando market share de empresas tradicionais. O melhor exemplo desde fenômeno é a 
Open English, que já lidera o mercado em faixas mais jovens da população, habituadas a 
estudarem online.  
 

 
 
Fonte: openenglish.com. 
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BOX: SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES (2) 
 
 CASO DE PERSONALIZAÇÃO AXE – UNILEVER 
 
A Axe lançou uma série de curtas-metragem chamados “Romeo Reboot”, a criação 
surgiu a partir de uma pesquisa que buscou entender o comportamento, os desejos e 
anseios do novo homem brasileiro. Esses filmes foram criados com uma tecnologia que 
cria uma narrativa nova para cada consumidor, de acordo com seu perfil e interesses. A 
ferramenta, que também usa como base o storytelling, busca informações no 
comportamento de navegação do consumidor. Ao todo foram criados 58 estruturas 
narrativas, e dentro delas, centenas de cenas disponíveis, que são combinadas para criar 
o conteúdo que melhor representa a identidade do consumidor. Em um único dia é 
possível criar 43 mil vídeos diferentes. 
 

 
 
Fonte:http://propmark.com.br/anunciantes/axe-lanca-a-serie-de-curtas-metragens-qromeo-
rebootq. 
  
 

 
 
• Já a obtenção de insights adequados sobre os gatilhos que levam os clientes a comprarem ou não os 

produtos pode tornar claro para a empresa os motivadores das decisões de compra dos shoppers e 
soluções substitutas para suas necessidades.  
 

• Compreender corretamente os pontos de contato (touchpoints) através dos quais as marcas 
estabelecem a comunicação com seus clientes e prospects torna a gestão das expectativas dos clientes 
mais efetiva, dessa maneira é possível decidir qual é o melhor meio e velocidade de resposta às 
demandas de clientes da empresa.  

 
• A mensagem certa: Saber o que dizer para convencer racionalmente um cliente a comprar e que 

mensagens utilizar para tocar seu inconsciente é uma das características de campanhas de marketing 
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vencedoras. O lema "just do-it" da Nike foi um ícone da comunicação direto ao ponto capaz de tocar 
ambos lados dos cérebros dos consumidores - gerando conversão de vendas.  
 

• A voz certa: O tom de voz, e o interlocutor certos são decisões que fazem muita diferença na 
experiência de um cliente com a marca. As pessoas gostam de sentirem-se bem tratadas e acolhidas, 
mas acima de tudo querem ver seus problemas resolvidos. Entender com que "voz" a empresa deve 
tratar o cliente significa, entre outras coisas, decidir quando um robô irá resolver o problema do cliente 
e quando uma pessoa deve intervir para garantir a experiência com a marca. No varejo físico, essa 
variável toma maior proporção, pois o atendimento ao público irá influenciar diretamente na 
percepção da qualidade da experiência do cliente.  
Outra mudança importante se refere ao papel das marcas na relação com os consumidores. Atualmente 
se fala muito em "propósito" da marcaxliv. Valores como autenticidade e "fazer o bem", passaram a 
fazer parte do vocabulário das pessoas que engajam em discussões online antes de decidirem por uma 
marca. Um exemplo é a marca de água AMA da Ambev, que tem como propósito reduzir a falta de 
acesso a água potável no Brasil.  

 

 
 Fonte: https://www.aguaama.com.br/#a-ama. 
 
• A oferta certa: Entre as principais mudanças sociais que afetaram as estratégias de marketing, talvez 

a mais impactante foi trazida pela geração dos chamados Millenials. Essa parcela de pessoas que 
chegaram a idade adulta no novo milênio trazem consigo um novo interesse: o de utilizar coisas em 
vez de possuí-las. Para eles, usar é mais importante do que ter. Obviamente que a tecnologia permitiu 
que a economia compartilhada florescesse. Os aplicativos de compartilhamento, como Uber, AirBnB, 
entre tantos outros foram incorporados aos hábitos de consumo das novas gerações, substituindo com 
vantagem a posse de produtos.  
 

Millenials: Os millenials representam uma faixa demográfica 
da população que nasceu entre os anos de 1980 e 2000. São 
também chamados de Geração da Internet, por terem sido a 
primeira geração nascida com acesso à internet desde cedo. 
Isso acarretou a essa geração algumas características como: 
estão sempre conectados, são questionadores, são 
empreendedores, multitarefas, entre outras. O termo 
Millenials foi criado por Nile Howe e William Strauss, 
autores emblemáticos do movimento nomeador das gerações, 
no livro Millennials Rising: The Next Great Generation. 
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Além disso, nunca antes na história contemporânea, o marketing encontrou oponente tão feroz quanto 
o "lowsumerism" (termo em inglês que foi criado para definir uma tendência oposta ao consumismo 
- "consumerism"). O lowsumerism é um movimento que visa a redução do consumo, a busca por 
alternativas (produtos que não agridem o meio ambiente) e um modo de vida no qual se consome 
apenas o que é necessárioxlv. Adeptos dessa tendência são predominantemente membros mais jovens 
da geração de Millenials e geração Z, que sucede a anterior. Extremamente preocupados com a 
sustentabilidade do planeta, para eles, reciclar, reutilizar produtos, fazer em casa (DIY – “do it 
yourself”), e comprar apenas o necessário são práticas admiradas e incentivadas. Em geral, quando 
compram, não prestam tanta atenção na marca, preferindo até mesmo os produtos "sem-marca", 
produzidos localmente.  
Essas tendências afetaram muito a maneira de se construir estratégias de marketing, ou seja, afetaram 
os quatro "Ps" diretamente. O avanço das tecnologias digitais permitiu que as mudanças sociais 
tomassem forma nos mercados de consumo, porém mudaram radicalmente, mas apenas de maneira 
tática como se faz marketing. 
 
Portanto, nada do que foi dito acima irá converter vendas ou fazer os clientes retornarem se o pacote 
(produto/preço/promoção/placement, etc.) oferecido pela empresa não for adequado. Ao compreender 
as necessidades dos shoppers de cada segmento de clientes no momento em que se encontra na 
jornada, as marcas poderão adaptar dinamicamente sua oferta para converter mais clientes e aumentar 
o nível de satisfação com a experiência. Se esse objetivo for alcançado, o shopper marketing 2.0 terá 
feito seu papel. 
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