
1200000025
" 11111111111111111111111111111111111111

EAESP/FGV
Título da Tese:
A Propaganda como Programa de Televisão: uma análise do impacto sobre o
comportamento do consumidor.
Autoria: Cláudia Buhamra Abreu
Orientador: Prof. Juracy Gomes Parente

ERRATA

1. Páginas: 95 (último parágrafo) e 96 (inicio).

Onde está escrito:

LAVIDGE& STEINER(1961) afirmam que esses seis estágios indicam três

funções básicas da propaganda:

1- os dois primeiros estágios, consciência e conhecimento, relacionam -se com

a função informação e à dimensão cognitiva do consumidor;
•

2- o terceiro, o quarto e o quinto estágios, gosto, preferência e convicção,

referem-se à dimensão afetiva, ou seja, ao desenvolvimento de sentimentos

ou atitudes favoráveis em relação ao produto, e

3- o último estágio, a compra, refere-se à ação ou estimulo para a aquisição do

produto, e está no nível comportamental.

Leia-se:

LAVIDGE& STEINER (1961) afirmam que esses seis estágios indicam três

funções básicas da propaganda:

1- os dois primeiros estágios, consciência e conhecimento, relacionam-se com

a função informação e à dimensão cognitiva do consumidor;

2- o terceiro e o quarto estágios, gosto e preferência, referem-se à dimensão

afetiva, ou seja, ao desenvolvimento de sentimentos ou atitudes favoráveis

em relacão ao produto, e
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3- os dois últimos estágios, convicção e compra, referem-se à ação ou estimulo

para a aquisição do produto, e estão no nível comportamental.

2. Página 150, primeiro parágrafo.

Onde está escrito:

Do terceiro grupo que rejeita as propagandas de shopping na TV não

vimos a menor intenção de compras, mas teve um deles que admitiu: "Se eu

souber de uma oportunidade única pela TV, é claro que eu compro. Mas nem

por isso vou começar a assistir essas propagandas chatas".

Leia-se:

Do terceiro grupo que rejeita as propagandas de shopping na TV não

vimos a menor intenção de compras, mas teve um deles que admitiu: "Se eu.

souber de uma oportunidade única pela TV, é claro que eu compro. Mas nem

por isso vou começar a assistir essas propagandas chatas" (Entrevista 15).

3. Página 154, primeiro parágrafo.

Onde está escrito:

Entretanto, embora o shopping na TV utilize mídia de massa, os modelos

de impacto da propaganda tradicional sobre o comportamento do consumidor

não parecem suficientes para explicar todas as reações dos que assistem a

esse tipo de programa. Como citamos no capítulo 5, os modelos apresentam a

atenção como primeira ação dos consumidores às propagandas tradicionais,

sendo sucedida pelo interesse pela mensagem, o desejo de adquirir o produto e

a ação de compra. As entrevistas mostraram, entretanto, que no shopping na

TVo interesse pelo programa pode anteceder a atenção pelo produto.
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Leia-se:

Entretanto, embora o shopping na TV utilize mídia de massa, os modelos

de impacto da propaganda tradicional sobre o comportamento do consumidor

não parecem suficientes para explicar todas as reações dos que assistem a

esse tipo de programa. Como citamos no capítulo 3.2, os modelos apresentam

a atenção como primeira ação dos consumidores às propagandas tradicionais,

sendo sucedida pelo interesse pela mensagem, o desejo de adquirir o produto e

a ação de compra. As entrevistas mostraram, entretanto, que no shopping na

TVo interesse pelo programa pode anteceder a atenção pelo produto.

4. Página 160, segundo parágrafo.

Onde está escrito:

• Atitude - os entrevistados que assistem aos programas de shopping na

TV demonstraram Ter atitudes muito positivas com relação a esse novo

estilo de propaganda e aos seus usuários. Os entrevistados que não

assistem aos programas de shopping na TV, embora ainda não tenham

aderido a esse novo estilo de comunicação, não nutrem atitudes

negativas para com seus usuários. Em relação à atitude, a quinta

hipótese é levantada:

Leia-se:

• Atitude - os entrevistados que assistem aos programas de shopping na

TV demonstraram Ter atitudes muito positivas com relação a esse novo

estilo de propaganda e aos seus usuários. Os entrevistados que não

assistem aos programas de shopping na TV, embora ainda não tenham

aderido a esse novo estilo de comunicação, não nutrem atitudes

negativas para com seus usuários. Em relação à atitude, a sexta hipótese

é levantada:
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de elite; é uma reflexão social dos desejos
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temores e

mais informações

os comerciantes tiverem a respeito de

suas audiências-alvo e quanto mais

concentradas forem essas audiências,

mais eficiente pode ser sua propaganda no

John Witek - Publicitário
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RESUMO

o estudo, fundamentado na teoria do Comportamento do Consumidor e

nos Princípios do'Marketing Direto, procura identificar as atitudes e as reações

dos consumidores em relação às propagandas em forma de programas de

televisão. Por seu caràter não mvasivo, essas propagandas, por nós

denominadas de shopping na TV, despertam a atenção voluntària da audiência

e são, elas mesmas, um programa a ser assistido.

Através de uma pesquisa exploratória, com 15 entrevistas em

profundidade, buscamos identificar as atitudes e os comportamentos das

pessoas em relação a esse novo estilo de propaganda. Com a demonstração dos

produtos, o testemunho de usuàrios e a disponibilidade de um número de

telefone para solicitação imediata das ofertas, essas propagandas têm se

mostrado, segundo os entrevistados, mais eficientes no estímulo à ação de

compra do que as propagandas tradicionais, mais eficazes para campanhas

institucionais. As entrevistas apontaram também que, além do interesse pela

compra dos produtos, essas propagandas servem hoje como um "catálogo

eletrônico", sendo utilizadas para comparação de preços e produtos, para

conhecer novidades e até como fonte de divertimento.

Os resultados da pesquisa bibliogràfica e da pesquisa de campo

possibilitaram o levantamento de algumas hipóteses que servirão de apoio a

estudos futuros e poderão nortear empresas que desejarem uma melhor

definição do seu investimento em propaganda.

Sendo uma propaganda massificada, com características de marketing

direto, o shopping na TV, mais do que um estilo de comunicação, representa

um novo conceito de venda e distribuição de produtos, permitindo a

personalização em massa da relação da empresa como seu mercado.
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1.1. Objeto de Estudo

l.2. Contribuição para a Disciplina de Marketing
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Capítulo 1.

INTRODUÇÃO

À medida em que cresce a importância do marketing nas organizações,

mudam as formas de comunicação da empresa com o mercado. Além das

tradicionais mídias de massa, a cada dia as empresas investem mais na

personalização de suas ações através do marketing direto. Com a adoção de

catálogos, telemarketing e Internet, as empresas podem desenvolver um

relacionamento com seus clientes, permitindo uma resposta direta e imediata

às suas ofertas. Essas formas de comércio virtual têm revolucionado a

linguagem publicitária.

Acompanhando a tendência do relacionamento personalizado, a

propaganda de televisão, do tradicional anúncio de 30 segundos, evoluiu a

programas interativos de compra em que o consumidor pode, sem sair de casa,

efetuar suas compras imediatamente após anunciadas na TV. Surge, então, o

que se convencionou chamar de marketing direto pela televisão ou

propaganda de resposta direta, e que os americanos denominam de

interactive home shopping. O processo de venda inicia-se a partir do momento

em que o cliente assiste ao comercial, solicita o produto que deseja pelo

telefone, Internet ou pelo correio, e as encomendas são entregues em domicílio

com variadas formas de pagamento que vão desde cobranças bancárias a

cartões de crédito.

1.1. Objeto de Estudo

Existem duas formas de comerciais de resposta direta: o comercial one

shot que vende um produto através de um único filme publicitário com
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duração de 60 a 120 segundos. e os comerciais como programas de TV, sem

nenhum limite de tempo. também chamados de infoniercials (infomerciais)

(W1TEK, 1994). Ambos descrevem produtos de maneira persuasiva e

repetitiva, e fornecem números de discagem gratuita para pedidos.

° presente trabalho tem como objeto de estudo os infomerciais, que

denominamos de shopping na TV. Essa propaganda como programa de

televisão tem o objetivo exclusivo de divulgar e vender bens e serviços, na

maioria das vezes, em condições promocionais. Hoje já existem canais de TV a

cabo dedicados, exclusivamente, a anúncios e programas de shopping na TV

que são, ao mesmo tempo, propaganda, venda a varejo e prestação de serviço.

° desenvolvimento das propagandas de resposta direta pela TV, tanto as

de 60 segundo como os infomerciais, tem ocorrido de forma relativamente

rápida. Teve início nos anos 50 e 60, intensificando suas ações nos anos 70 e

80, alcançando na década de 90 mais de 200 milhões de lares com TV nos

Estados Unidos (WITEK,1994), o que traduz uma nova forma de relacionar-se

com o mercado.

No ano passado, as vendas pelo marketing direto nos naquele país

atingiram US$ 1,2 trilhão. Só a venda pela TV movimentou entre 15% e 20%

desse valor, e estatísticas da Direct Marketing Association (DMA), da qual a

ABEMD - Associação Brasileira de Marketing Direto é associada, prevê que até

2005 cerca de 25% das vendas de varejo nos EUA serão realizadas pela TV

(GOULARTe BERGAMASCO,1999).

No Brasil, a ABEMD estima que o volume de investimento em venda

direta pela TV previsto para esse ano é de R$ 30 milhões, movimentando,

aproximadamente, R$ 1 bilhão, o que ainda é pouco tendo em vista que as

atividades de Marketing Direto, como um todo, movimentarão R$ 12 bilhões

esse ano (GOULARTe BERGAMASCO,1999).
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Esse tipo de venda cresce em torno de 30lXJ a 40lXl ao ano. no país.

Grupos estrangeiros interessados em investir nesse negócio, realizaram

estudos que apontam o mercado brasileiro com um potencial de 30 milhões de

consumidores (GOULARTe BERGAMASCO,1999). o que torna essa fenõmeno

mercadológico um interessante objeto de análise no que tange aos seu efeitos

sobre as decisões de compra do consumidor.

1.2. Contribuição para a Disciplina de Marketing

Como se pode perceber, assim como na propaganda tradicional, o nível

de vendas continua sendo a forma mais utilizada de se medir o efeito da

propaganda. Entretanto, existem autores, como JONES (1999) que concordam

que a propaganda só funciona quando atua sobre o comportamento de compra

do consumidor.

JONES (1999) ainda reforça que existe uma ampla e bem estabelecida

indústria de pesquisas voltada para a medição do impacto psicológico das

campanhas de publicidade: seu efeito sobre o conhecimento da marca (brand

awareness), atributos da imagem da marca (image attributes) e lembrança da

propaganda (advertising recalb; ou seja, verificar se os consumidores podem se

lembrar da marca anunciada, que qualidades associam a essa marca e que

características da propaganda permaneceram em sua mente. Essa medidas

são normalmente utilizadas como substitutas para as medidas de vendas, já

que existe a idéia disseminada de que é muito dificil medir satisfatoriamente a

contribuição efetiva da propaganda nas vendas.

Na verdade, as medidas psicológicas e as medidas de vendas não são

mutuamente excludentes. Ao contrário, são medidas complementares. Como

afirma JONES (1999). as medidas psicológicas isoladamente são indicadores

insatisfatôrios da eficiência das vendas. No entanto, elas podem ajudar a

verificar porque uma campanha publicitária estã surtindo efeito, uma vez que

seja comprovado, por uma pesquisa confiável, que a campanha estã realmente
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funcionando. Em resumo, efeitos sobre vendas provam que uma campanha

funciona. Efeitos psicológicos explicam porque funciona.

Por esse motivo, as várias formas de comunicação e seus efeitos sobre

os indivíduos sempre despertaram o interesse de teóricos e profissionais de

marketing e publicidade. Entretanto, no que se refere aos comerciais de

televisão, a maioria dos estudos desenvolvidos sobre seu impacto no

comportamento do consumidor recai sobre a propaganda tradicional. Sobre as

propaganda como programa de televisão, pouco é realmente conhecido em

relação às reações dos consumidores a essa novidade (BEZJIAN-AVERYe

outros, 1998).

Assim sendo, por combinar comunicação de massa com marketing

direto, permitindo o que KOTLER (1997) denominou de personalização em

massa, a análise do shopping na TV exigiu uma abordagem multidisciplinar,

nunca antes desenvolvida, envolvendo os princípios de Marketing Direto e as

Teorias do Comportamento do Consumidor diante da propaganda tradicional,

para que fosse possível identificar o impacto dessa nova forma de comunicação

sobre o consumidor.

Buscamos trabalhar algumas definições básicas como shopping na TV,

atitude e comportamento, dentre outras, para, então, organizar todo um

arcabouço conceitual que nos permitisse uma maior compreensão dos efeitos

dessa nova técnica de propaganda sobre as atitudes e o comportamento do

consumidor.

E nossa investigação adequa-se à abordagem da construção de teorias

(ZALTMANe outros, 1973) a partir do momento em que: 1) concebemos o corpo

de conhecimentos existentes dentro de uma estrutura conceitual sistemática;

2) desenvolvemos definições mais precisas e operacionais para os conceitos

envolvidos com o nosso objeto de estudo: 3) estabelecemos e buscamos

responder questões relativas à relação de causa e efeito entre esses conceitos, e

4) identificamos, através de métodos de indução e dedução, relação entre os
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conceitos abordados e o objetivo de poder avaliar o impacto da propaganda

como programa de TV sobre as atitudes e o comportamento do consumidor.

E embora não tenhamos a pretensão de criar nova teoria, confiamos que

a proposição referente à identificação das reações dos consumidores diante

desse novo estilo de propaganda poderá representar uma contribuição efetiva à

prática e à Teoria Mercadológica.

1.3. Objetivos e Estrutura da Tese

o objetivo geral desse estudo é identificar as atitudes e o

comportamento dos consumidores em relação aos programas de shopping na

TV, integrando os princípios de Marketing Direto e as teorias do

Comportamento do Consumidor.

A partir desse objetivo geral, nosso objetivos específicos foram aSSIm

definidos:

1. Rever o ordenar o conhecimento nas áreas de Marketing Direto e

Comportamento do Consumidor que ajude a entender o fenõmeno shopping

na TV;

2. Investigar, empiricamente, elementos da propaganda de shopping na TVe

da propaganda tradicional que influenciam as atitudes e os

comportamentos dos consumidores, especificamente nas seguintes

dimensões da atitude:

a) Cognitiva;

b) Afetiva e

c) Comportamental

A escolha dessas dimensões teve como base alguns dos modelos de

Comportamento do Consumidor, dentre os quais o Modelo AIDA (STRONG,
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1925) e de Hierarquia de Efeitos (LAVIDGE&STEINER, 1961), expostos no

capítulo 2.3.

A partir da pesquisa de GREWAL e outros (1997) sobre "Propaganda

Comparativa versus Propaganda não Comparativa", selecionamos, para cada

dimensão da atitude, as seguintes variáveis:

• Na dimensão cognitiva - atenção, nível de informações, credibilidade e

retenção de informações;

• Na dimensão afetiva - atitude, interesse e desejo;

• Na dimensão comportamental - ação de compra.

3. Nosso terceiro objetivo específico foi procurar integrar os resultados da

pesquisa empírica com os conceitos de Marketing Direto e de

Comportamento do Consumidor abordados na revisão da literatura.

Para concretizar nossos objetivos, foi concebida uma investigação,

através de pesquisa exploratória com entrevistas em profundidade. Tomando

por base os estudos de KORGAONKARe outros (1997), intitulado Direct

Marketing Advertising: the assents, the dissentes and the ambivalents,

consideramos relevante dividir nossos entrevistados em três segmentos:

a) Pessoas que assistem e já efetuaram pelo menos uma compra através das

propagandas de shopping na TV;

b) Pessoas que assistem a programas de shopping na TV mas nunca

efetuaram compras através dessas propagandas.

c) Pessoas que conhecem mas não assistem a programas de shopping na TV;

Cada célula ou segmento foi composto de uma quota de 5 indivíduos,

totalizando 15 entrevistas individuais em profundidade.

A importância da pesquisa de campo destaca-se, ainda, pela escassez da

literatura existente sobre o tema propaganda como programa de televisão.

Algumas raras abordagens são feitas dentro dos estudos sobre Marketing
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Direto nào havendo registro de análise dos seus efeitos sobre as atitudes e o

comportamento do consumidor.

Em vista desse motivo, apoiamos nosso trabalho no referencial teórico

do Marketing Direto e dos modelos de impacto da propaganda tradicional sobre

consumidor.

No capítulo 2.1. abordamos os princípios e as técnicas do Marketing

Direto, destacando o crescimento do comércio virtual.

Em seguida, no capítulo 2.2., enfatizamos a evolução da propaganda

tradicional ao shopping na TV, com ênfase no desenvolvimento dessa forma de

comunicação no Brasil.

A seguir, discorremos, no capítulo 2.3, a respeito de alguns modelos de

impacto da propaganda tradicional sobre as atitudes e o comportamento do

consumidor.

No capítulo 3.1, enfocamos a metodologia da investigação e seus

objetivos. Descrevemos aspectos relativos aos instrumentos de coleta e à

amostra utilizada. A apresentação, análise e interpretação dos dados da

pesquisa estão expostos no capítulo 3.2.

No capítulo 4 estão as conclusões do trabalho onde confrontamos dados

da pesquisa com aspectos teóricos e apontamos algumas hipóteses que

poderão orientar investigações futuras.
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CAPÍTULO2.1

Marketing Direto

2.1.1. O Varejo sem Loja

o varejo sem loja tem-se desenvolvido muito nos últimos anos. O

comércio tradicional têm enfrentado uma concorrência crescente dos varejistas

virtuais que vendem por catálogos, reembolso postal, telefone, canais de

compra pela televisão, serviços de compras on-line por computador, porta-a-

porta, reuniões de compras em casa e no escritório, e outras abordagens de

varejo direto.

Segundo KOTLER (1995), existem, basicamente três formas de varejo

sem loja: as vendas de porta em porta, as vendas automãticas e o marketing

direto.

o varejo de porta em porta, iniciado com os mascates há vários séculos,

teve sua imagem melhorada quando a Avon entrou no setor em 1886, como

Califórnia Perfumes e depois, já como Avon, em 1939 (KOZEL,1997), com suas

representantes - as amigas e consultoras de beleza das donas de casa. Hoje a

venda porta em porta acontece tanto em residências como em escritórios.

As vendas automáticas são aquelas realizadas através de máquinas.

Atualmente, um grande número de produtos já é vendido dessa forma,

destacando-se cigarros, refrigerantes, balas, jornais, alimentos, lanches e

outros.
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E, finalmente, o marketing direto, no qual concentraremos a análise do

trabalho.

2.1.2. Definição de Marketing Direto

o marketing direto teve início em 1872, quando a Montgomery Ward &

Company publicou o primeiro catálogo de reembolso postal. Por volta de 1946,

alcançou a televisão, veiculando alguns dos primeiros comerciais de resposta

direta por essa mídia (WITECK,1994).

Assim como a propaganda, a promoção de vendas, as relações públicas

e a venda pessoal, o marketing direto insere-se hoje como um dos elementos

do composto promocional do marketing. Distingue-se das outras formas de

comunicação por permitir a personalização em massa na relação da empresa

com seu mercado e por exigir uma resposta imediata às suas ofertas.

o marketing direto faz com que a mensagem promocional atinja o

cliente real ou potencial (prospect), de forma a provocar alguma ação imediata,

envolvendo, normalmente, a criação de um data base dos respondentes.

Conforme ressalta BIRD (1991), marketing direto é qualquer atividade

promocional que crie e explore um relacionamento direto entre a empresa e

seus clientes como indivíduos. E, para complementar sua definição, aponta as

diferenças entre marketing direto e as demais atividades promocionais de

marketing:

• A propaganda fala às pessoas de forma massificada e não exige uma ação

imediata. Ela é planejada para despertar nas pessoas sentimentos e

inclinações em relação a um produto ou marca, de forma a tomarem uma

decisão a seu favor no momento da compra, onde e quando isso acontecer.

II



• A promoção de vendas é planejada para atingir um efeito imediato sobre

vendas. Com freqüência utiliza os mesmos meios do marketing direto como

mala direta e ofertas especiais. Gera, com freqüência, listas de pessoas que

responderam às promoções. Mas, como normalmente é conduzida visando o

curto prazo, ela não prossegue na construção de um relacionamento com as

pessoas que responderam, isto é, não as considera como indivíduos a serem

reunidos em um banco de dados.

• As relações públicas pode também trabalhar com um banco de dados mas

utiliza mídia controlada por outros para criar um clima favorável de opinião

com relação à empresa e seus produtos e marcas.

• A venda pessoal embora baseie-se numa relação personalizada, não exige

resposta imediada como o marketing direto. E a tendência, como defende

KOTLER (1995), é que o vendedor de porta em porta seja substituído pelo

telefone, pela televisão ou pelo computador pessoal.

Em 1923, Claude Hopkins, o grande pioneiro da propaganda, deu ao

marketing direto o nome de propaganda científica (KOBS, 1993), talvez por ter

mais claramente definida a relação gasto X retomo, uma relação nem sempre

factível de mensuração para as outras modalidades de propaganda. O

marketing direto, por sua vez, pode ser testado e controlado em suas

respostas.

A literatura registra que as técnicas básicas de marketing direto já estão

disponíveis há décadas, tendo sido usadas efetivamente, mas de maneira

discreta, por inúmeras empresas que desejavam gerar vendas e consultas de

compras com a simultãnea redução dos custos de comercialização. Porém, com

o grande crescimento do marketing direto nos últimos vinte anos, essas

técnicas passaram a ser vistas como revolucionárias.

Segundo a Direct Marketing Association, "marketing direto é um sistema

interativo de marketing que utiliza uma ou mais mídias de propaganda a fim
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de produzir respostas e/ou transações mensuráveis em qualquer local"

(STONE, 1992).

Na análise dessa definição, algumas expressões caracterizam a atividade

de marketing direto:

• Sistema Interativo - comunicação individualizada entre a empresa e o cliente

efetivo ou potencial;

• Utiliza uma ou mais mídias - o marketing direto não se restringe ao uso de

uma mídia. A combinação de mídias é freqüentemente muito mais produtiva

que o uso de uma única.

• Produz resposta mensurável - mensuração é uma das mais fortes

características do marketing direto, sabe-se quanto se gasta e o quanto se

obtém de retorno;

• Transação em qualquer lugar - As transações podem ocorrer por telefone,

por um terminal de computador ou pelo correio.

o marketing direto tem sido usado por vários tipos de organizações:

fabricantes, varejistas, empresas de serviços, organizações sem fins lucrativos,

dentre outras. Seu uso crescente é, em grande parte, uma resposta à

"desmassificação" do mercado, que resultou em um crescente número de

segmentos fragmentados com necessidades e desejos altamente

individualizados. O marketing direto permite que os vendedores se concentrem

com eficiência nesses minimercados, com ofertas que se adaptem melhor às

necessidades específicas do consumidor (KOTLER,1995).

PIITA (1998) lembra que "customizar" cada cliente representa a mais

difícil etapa do marketing direto e exige tecnologia avançada no gerenciamento

de dados. Representa a integração entre a produção, a distribuição e as

necessidades dos consumidores.

Mas os autores são unànimes em afirmar que, quando conduzido de

forma apropriada, o marketing permite controlar o conteúdo e o tempo de
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retorno das mensagens de vendas aSS1l11como os custos e os resultados

previstos, representando a maneira mais eficaz de se fazer marketing.

Ainda relativo a essa questão, BIRD (1991) explica que o controle se

deve às mensagens de marketing direto que apresentam características

uniformes e são veiculadas em quantidades predeterminadas a grupos

objetivados com precisão. Pode-se prever futuras respostas e, dessa forma,

quanto é necessàrio investir para se atingir um certo resultado. O marketing

direto permite que a empresa conheça como as pessoas se sentiram a respeito

de seu produto, ofertas e preços.

STONE (1992), apresenta seis estratégias para o sucesso no marketing

direto:

1. Produtos ou serviços corretos - Não importa qual seja o meio de vendas,

nenhuma empresa pode sobreviver a não ser que o produto esteja correto.

Já se foi o tempo em que a venda de produtos via mala direta, catálogos,

anúncio na mídia impressa ou eletrônica era vista como um meio de livrar-

se de artigos que não vendiam bem pelos canais de varejo ou de

mercadorias sem marcas que não conseguiam espaço nas prateleiras das

lojas. Os profissionais de marketing direto bem-sucedidos oferecem

produtos de qualidade e de valor.

2. A mídia correta - A seleção adequada dos veículos a serem usados como

mídia impressa ou eletrônica é vital para o sucesso do marketing direto.

3. A oferta certa - Pode-se ter o produto certo, mailing lists bem concebidos,

mídias impressa e eletrônica definidas corretamente, mas ainda assim, não

se obter resultados satisfatórios se a oferta for inadequada.

4. Formatos certos - Existe um formato certo para determinada mala direta,

anúncio ou comercial. Os resultados obtidos podem ser positivos ou não,

dependendo do formato escolhido.

5. Os testes certos - O marketing direto propicia condições de mensuração

objetivas. As malas diretas podem ser testadas cientificamente para defmir

fatores vitais como a melhor oferta, o melhor formato, os melhores maling
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lists . o melhor texto. a melhor postagem. dentre outros. A mídia impressa.

com o advento das edições regionais. também tornou possível uma ampla

variedade de testes. Os profissionais de marketing direto, atualmente,

testam por regiões geográficas - o tamanho, as cores, a posição do anúncio.

o cartão-resposta. Também é possível testar mídia eletrõnica e, ainda, o

telefone como veículos de vendas.

6. As análises certas - O elemento final essencial para um plano de marketirig

direto bem sucedido é a análise correta dos resultados. A má interpretação

dos dados freqüentemente induz a análises errõneas. Perderam-se muitas

oportunidades de retornos financeiros significativos ao computar-se pedidos

em vez de pagamentos efetuados, quer por se considerar a taxa média de

resposta sem conhecer o ponto de equilíbrio, quer por nunca se determinar

o valor de um consumidor ou nunca se elaborar o fluxo de caixa.

Confirmando as estratégias delineados por JONES (1992), KOBS (1993)

reforça que já houve alguns fracassos em que o conceito do produto não era

correto, os anunciantes recusavam-se a acreditar em resultados de testes ou

situações em que o marketing direto não era aplicado à dinâmica de um

mercado em particular.

2.1.3. Vantagens e Desvantagens do Marketing Direto

O objetivo do marketing direto confunde-se com o de marketing geral,

qual seja, segundo LEVITI (1985), conquistar e manter clientes. Através dos

bancos de dados gerados para o trabalho de marketing direto, a empresa pode

desenvolver promoções atrativas para conquistar novos clientes e programas

de fidelizaçâo para manter clientes atuais.

Uma das vantagens comentadas por KOTLER (1995), BIRD (1991),

KOBS (1993), STONE (1992) e outros autores, é que, visando a construção

desse relacionamento, os vendedores podem, através do marketing direto,

adaptar uma série de ofertas às necessidades e interesses específicos de
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clientes regulares. Além do que, a empresa pode ser programada para alcançar

clientes potenciais mais lucrativos no momento certo, com maior nível de

respostas.

Os autores citam ainda que o marketing direto também permite testes

fáceis de mensagens e mídias especificas. E como os resultados são diretos e

imediatos, esse tipo de marketing presta-se melhor a uma medição de

resposta. Finalmente, destacam que o marketing direto oferece privacidade - a

oferta e a estratégia não são visíveis aos concorrentes, sendo essa vantagem

não aplicada ao marketing direto por mídias de massa, como a TV, por

exemplo, cuja privacidade só ocorrerá no momento da resposta do cliente.

NASH (1982) complementa dizendo que uma das maiores vantagens do

marketing direto é a concentração de esforços. Cada unidade monetária gasta

pode ser dirigida ao prospect mais provável de gerar retorno para a empresa.

Esse trabalho conduz ainda à personalização do relacionamento, outra

vantagem de marketing apontada pelo autor.

Para BIRD (1991) o propósito do marketing direto é transformar clientes

em indivíduos com os quais se deseja construir um relacionamento

prolongado, proporcionando-lhes beneficios e melhores lucros para a empresa.

Assim, o autor sugere:

1. Descobrir o que diferencia os clientes como indivíduos, ou seja, qUaIS suas

características peculiares. Ao falar com os clientes como indivíduos,

utilizando o conhecimento que adquiriu sobre, e baseado no relacionamento

cultivado, é possível fazer apelos mais convincentes.

2. Construir um relacionamento duradouro oferecendo produtos e serviços que

satisfaçam aos clientes baseando-se no conhecimento sobre eles.

3. Desenvolver a habilidade de testar para medir a resposta de determinados

indivíduos com relação a mensagens específicas em épocas definidas. Pode-
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se descobrir o que funciona e o que nào funciona. Deve-se conduzir novos

testes e melhorar, constantemente, a eficiência das atividades da empresa.

Um cliente irá se tornar mais valioso quanto mais cuidadosamente a

empresa o considerar e atender às suas necessidades. A meta é transformar

um possível comprador em um cliente fiel.

KOB8 (1993) explicita CInCO vantagens adicionais da comunicação

através do marketing direto:

1. A empresa pode estabelecer um centro de lucros em separado. O pedido

por correspondência, freqüentemente, oferece a oportunidade de se obter

percentuais de lucros maiores do que os de outros canais de distribuição,

pois não há a divisão de lucros com distribuidores ou varejistas.

2. Melhor controle sobre o canal de distribuição. Os fabricantes tradicionais

normalmente têm por objetivo movimentar o produto por meio dos vários

intermediários - distribuidores, atacadista e varejista - até chegar aos

consumidores finais. No segmento do pedido por correspondência, o produto

normalmente movimenta-se diretamente do fabricante para o consumidor. A

empresa decide a hora e o local de movimentação dos seus produtos, quais

os nichos de mercado a perseguir e a extensão do suporte de propaganda

que seu produto deve ter para ser colocado no mercado.

3. Pode-se maximizar a penetração no mercado. O marketing direto é uma

forma eficaz de se atingir mercados nos quais a empresa não dispões de

uma força de vendas ou uma distribuição varejista. O pedido por

correspondência e a distribuição via varejo podem até ser usados

simultaneamente possibilitando aos clientes realizar a compra de maneira

que lhes for mais conveniente, tais como discos e livros.

4. Maior controle sobre os riscos. Todos os investimentos do marketing

direto são mensuráveis e previsíveis. Por meio da análise dos resultados de
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teste, pode-se prever o que acontecerá em termos de receita total, retorno e

compras repetidas. Saber-se-á também o que antecipar para cada

investimento em mídia e, novamente, por meio de teste, conhecer

exatamente quais serão os efeitos, sobre os custos variáveis, de um aumento

de preço ou do oferecimento de um brinde.

5. O programa de marketing direto é fácil de ser contabilizado. O

investimento em propaganda não é mais uma despesa intangível; paga-se

na forma de respostas ou pedidos identificáveis.

É válido ressaltar, como o faz alguns autores, que o marketing direto

não é aplicável a todo tipo de organização. Para implantar adequadamente o

marketing direto é preciso, em primeiro lugar, que a empresa tenha um

produto que seja diferenciado no mercado. Deve-se também contar com um

mercado de prospects com alguma característica que possa ser claramente

reconhecida e definida. E ainda, que o produto seja passível de completa e

acurada explicação. Assunto que trataremos a seguir.

2.1.4. Aplicações do Marketing Direto

Muitas são as aplicações da comunicação por marketing direto. STONE

(1992), sugere algumas ações estratégicas que podem ser desenvolvidas com

programas de marketing direto:

Projetos de Fidelidade do Consumidor - O Marketing de Relacionamento

Dirigido (MRD) é melhor exemplificado pelos projetos de fidelidade do

consumidor, um desenvolvimento recente das aplicações do marketing direto.

As companhias aéreas foram um dos primeiros segmentos a reconhecer as

oportunidades do MRD.

Quiosques - criação de um quiosque que possa oferecer a linha completa sem a

necessidade de estoque por parte do varejista. Tendo em estoque apenas os
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tamanhos e modelos mais populares, a empresa pode instalar um quiosque

com uma tela que mostre todos os produtos ofertados. O consumidor, então,

fornece o número do modelo e do tamanho escolhidos para o vendedor que

providencia a remessa do fornecedor para o cliente posteriormente.

Compras por TV em Casa (Home Shopping Show ou Shopping na TV) - O grande

avanço do marketing direto em meados dos anos 80 foi o advento das compras

por TV em casa, uma modalidade de venda que movimenta milhões de dólares

em transações e mercadorias.

Programas para conquistar sócios - essa é uma das aplicações mais tradicionais

do marketing direto. O desenvolvimento de programas para conquistar novos

sócios de associações comerciais e outras sem fins lucrativos tem sido, há

muito, atribuição do marketing direto.

Planos para geração de prospects - São projetos destinados a revendedores e

pessoal de vendas em geral. Na verdade, a necessidade de geração de prospects

qualificados sempre existiu, mas a capacidade de atingir os melhores clientes

potenciais é resultado da sofisticação das análises do mercado consumidor.

Existem empresas que utilizam o marketing direto como único método

de vendas e distribuição, e aquelas que adotam esse sistema para a realização

de vendas adicionais em situações específicas de mercado. O Quadro 1 mostra

quando a empresa deve aplicar o marketing direto.

19



Quadro 1

QUANDO EMPREGAR O MARKETING DIRETO

1. Quando for possível identificar e atingir o público-alvo.

2. Quando se tiver muito a dizer sobre o produto ou serviço.

3. Quando o produto ou serviço tiver continuidade, apresentar a repetição de

vendas ou a possibilidade de vendas subsequentes para justificar a criação do

seu próprio database.

4. Quando o produto ou serviço não for do tipo de venda freqüente e se puder

usar as técnicas do marketing direto para identificar os clientes disponíveis no

mercado.

5. Quando se quiser controlar a mensagem ou o processo de venda.

6. Quando se quiser criar um modelo previsível que se sabe pode ser repetido

para atingir objetivos pré-estabelecidos de vendas.

7. Quando se tiver um produto que decisivamente não se adapte a outros canais

de distribuição.

8. Quando se desejar menos visibilidade do que aquela proporcionada por uma

veiculação publicitária.

Fonte: KOBS, Jim. Do marketing direto ao database marketing. São Paulo: Makron

Bocks, 1993.
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KOBS (1993), sugere ainda, outras situações em que se pode aplicar o

marketing direto:

1. Como um método alternativo de distribuição para produtos, tipos de

consumidores ou áreas geográficas específicas.

2. Como um sistema capaz de aumentar a eficiência da força de vendas

reduzindo, inclusive, o crescente custo do atendimento de vendas pessoais.

3. Para testar ou ampliar os conceitos de novos produtos ou serviços,

principalmente quando fica caro lançá-los via canais tradicionais.

4. Para melhorar o desempenho de sua propaganda usual. Algumas das

ofertas comumente usadas na resposta direta, como brindes, por exemplo,

podem aplicar-se a vários programas de promoção de vendas. Diversas

técnicas de marketing direto podem ser transferidas com sucesso para a

propaganda em geral.

Em qualquer umas das situações, é preCISOque a empresa esteja

estruturada internamente para o trabalho de continuidade de relacionamento

com o cliente que o conceito de marketing direto exige.

Para que a propaganda de resposta direta funcione é necessário um

centro de atendimento por telemarketing eficiente e uma área operacional

eficaz através da qual o produto certo seja entregue ao cliente em perfeitas

condições, no prazo estipulado. Esse é o conceito de marketing direto

integrado, onde a empresa cria um canal de comunicação direta com o cliente

através de várias mídias e nenhuma pode falhar na busca da sua satisfação.

2.1.5. O Uso de Canais Eletrônicos

o desenvolvimento tecnolõgico trouxe grandes facilidades ã

comunicação através do marketing direto, desde o telefone gratuito (800) e os

meios de envios de encomendas, até a formatação dos banco de dados, a base

de todo o trabalho de marketing direto.
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A tecnologia modificou a maneira de se fazer negócios. Deu aos

profissionais de marketing direto mais facilidades no desenvolvimento e

gerenciamento de database de clientes, e a possibilidade de se acumular maior

quantidade de novas informações sobre eles.

o marketing direto tradicional tem se modificado conforme a tecnologia

evolui. Tradicionalmente consistia apenas em mala direta e venda por catálogo.

Ultimamente, entretanto, tem assumido várias outras formas de venda através

de telemarketing, respostas direta de rádio e televisão, terminais de compras e

até compras on-line via Internet.

KOTLER (1995) avalia que a intermediação de atacadistas e varejistas

sofreu uma redução considerável devido ao comércio eletrônico. Virtualmente

todos os produtos estão agora disponíveis sem que seja necessário ir à loja. O

cliente pode acessar qualquer produto na Internet, ler as especificações,

pesquisar o melhor preço e as melhores condições entre os fornecedores on-

line, solicitar produtos e fazer o pagamento também VIa Internet.

Desapareceram os onerosos catálogos impressos.

REITMAN(1996) ressalta ainda que o marketing eletrônico permitiu que

as empresas saíssem da visão de "dentro para fora" para a percepção de "fora

para dentro". Em outras palavras, adquiriram a capacidade de começar a fazer

marketing para consumidores e para sua necessidades específicas, em vez de

fazê-lo voltados para listas e seus endereços.

Com o advento do marketing eletrônico, as empresas passaram a prever

com mais precisão quais consumidores têm maiores possibilidade de compra e

quais são seus melhores clientes. Tornaram-se também capazes de identificar

melhor os consumidores potenciais. Isso tem mudado, na prática, a maneira

tradicional de se fazer marketing direto.
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Canais eletrônicos, referem-se. especificamente. ao telefone. ao

computador e á TV, mídias necessárias para a obtenção de informações e a

encomenda do produto.

o telefone foi o primeiro meio eletrõnico para a obtenção de informações

e encaminhamento de pedidos. A chegada da internet tornou possível coletar

informaçôes e encaminhar pedidos pelo computador. Em um futuro prôximo,

com a iminente chegada da TV interativa, mais um meio eletrônico tornar-se-á

disponível.

Muitas previsões existem sobre mercados eletrônicos (KOTLER,1999):

1. Produtos já conhecidos ou padronizados serão cada vez mais objeto dos

mercados eletrônicos devido ao fato de o cliente não necessitar vê-los nem

senti-los;

2. Mercados eletrônicos evoluirão de patrocinadores de vendas de uma única

. marca pela Web, para patrocinadores de páginas multimarcas.

3. Empresas com canais de vendas não-eletrônicos bem-sucedidos também

tentarão elaborar um canal eletrônico de vendas, caso prevejam um

aumento no lucro total.

4. Conexões eletrônicas entre empresas terão maior probabilidade de aumentar

nas seguintes situações:
a) Quando grandes compradores corno a Wal-Mart, por exemplo, perceberem

potencial economia na centralização de compras e no gerenciamento de

estoques, exeigindo que seus fornecedores estabeleçam conexão imediata

com eles;
b) Quando as economias de produção forem substanciais a partir de acordos

de fornecimento just-in-time que requeiram conexões eletrônicas estreitas

entre o produtor e seus fornecedores, e

c) Quando grandes empresas perceberem que grandes economias decorrem

de um número menor de fornecedores de proporções maiores, mais

estreitamente ligados a eles.
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RODRIGUES (1998), avaliando a TV como vertente do varejo digital, faz

referência à passagem do sistema análogico, no qual a televisão é um objeto de

monólogo e o telespectador apenas vê e ouve passivamente suas mensagens,

para a TV da era digital, tornando possível uma relação interativa que convida

o telespectador a participar da programação.

Porém, o importante para RODRIGUES (1998), tanto no sistema

analógico quanto no digital, é a segmentação da televisão, ou seja, a

multiplicidade de canais com características adequadas a diferentes grupos de

consumidores.

Sob a ótica desse conceito foi que surgiram os canais com programas

específicos de vendas de produtos, os home shoppings ou shoppings na TV.

Trata-se de um diferencial fundamental em relação às propagandas

tradicionais. Nesses programas, o produto é demonstrado ressaltando-se suas

características, funcionalidade, preço e formas para solicitação imediata.

Apesar das desvantagens desse sistema de compras, tais como a espera

para receber os itens encomendados e a impossibilidade de tocar ou sentir a

mercadoria antes de comprar, os canais eletrônicos de compras oferecem aos

consumidores inúmeras vantagens ausentes nas compras realizadas em lojas.

As principais, segundo KOTLER(1999) são:

• Os produtos estão disponíveis para compra a qualquer hora do dia ou da

noite;

• Não é necessârio dirigir e estacionar para entrar em uma loja,

economizando-se, assim, tempo e dinheiro, e

• O preço é potencialmente menor.

Contra a desvantagem de não poder experimentar o produto, as

empresas estão encontrando mecanismos que tangibilizam ao màximo o

produto ou serviço vendido à distãncia. O material de divulgação, seja gràfico

ou eletrônico, sempre traz uma rica composição de imagens e explicaçôes para

o completo entendimento do comprador.
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Outra garantia para diminuir os riscos do cliente é a possibilidade de

troca da mercadoria ou devolução do dinheiro caso o produto não satisfaça

suas espectativas.

Dentro desse quadro, o que as empresas atuais devem fazer para que

sejam bem sucedidas na era eletrônica? KOTLER(1999) propôe três princípios.

O primeiro é o desenvolvimento e o gerenciamento ativo de um banco de dados

de clientes. Um bem elaborado database pode oferecer à empresa uma forte

vantagem competitiva com a melhor definição de consumidores potencialmente

valiosos e a seleção de uma maior quantidade de informaçôes úteis sobre eles.

Um banco de dados bem elaborado torna mais eficiente a determinação de

alvos da empresa permitindo a classificação de grupos e indivíduos quanto à

probabilidade de responderem a uma oferta específica ou a produtos e serviços

"sob medida".

Em segundo lugar, a empresa deve desenvolver um conceito claro de

como pode utilizar-se da Internet: para realizar pesquisas, promover fôruns de

debates, leilôes ou trocas on-line, oferecer informaçôes, treinamento ou

atividades de compra e venda (comércio eletrônico). É recomendável uma

reavaliação periódica das formas de utilização da Internet na busca de

incorporar novas ofertas ao mercado.

E, finalmente, estar sempre disponível e ser rápido ao responder às

solicitações de clientes que têm expectativas elevadas e crescentes quanto à

rapidez e à adequação das respostas às solicitações, perguntas e reclamações

feitas por telefone ou e-mail. Implementar uma ação de marketing direto pode

depor contra a empresa se esta não estiver preparada para responder às

demandas com eficiência.
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2.1.6. Motivos para Compras atavés de Marketing Direto

Algumas tendências têm estimulado o desenvolvimento do marketing

direto. Tendências sociais, econômicas e culturais estão fazendo com que uma

quantidade crescente de pessoas prefiram comprar sem sair de casa.

Em razão do número cada vez maior de mulheres trabalhando fora, as

famílias têm hoje mais recursos e menos tempo para as compras. Os custos

mais elevados da utilização de carros, o congestionamento de trãfego, os

problemas de estacionamento, o atendimento precário das lojas e as longas

filas nos checkouts estimularam as compras em domicílio (KOTLER, 1995;

BIRD, 1991; EICOFF, 1995).

A utilização de números para ligaçôes gratuitas e o elevado uso de

cartão de crêdito auxiliaram os vendedores a realizar transaçôes com os

consumidores fora das lojas. Finalmente, o aprimoramento da tecnologia

permitiu que os profissionais de marketing criassem melhores bancos de dados

e canais de comunicação mais eficientes para acessar os clientes potenciais de

produtos específicos (KOTLER,1995).

O Quadro 2 resume alguns fatores socioeconômicos responsáveis pelo

crescimento do marketing direto.
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Quadro 2

FATORES QUE CONTRIBUEM PARA O SUCESSO DAS

COMPRAS POR CORRESPONDÊNCIA.

FATORES

SOCIOECONÔMICOS

FATORES EXTERNOS FATORES

COMPETITIVOS

Mais mulheres no

mercado de trabalho

Custo crescente do Horário inconveniente de

combustível funcionamento das lojas

População com idade

mais avançada.

Disponibilidade de linhas Serviço insatisfatório nas

com prefixo 800 lojas

Elevação da renda com

crescente poder de

escolha

Uso crescente de cartões Dificuldade de

de crédito. estacionamento

principalmente perto das

lojas centrais

Maior quantidade de

pessoas morando

sozinhas

Baixo custo de Lema adotado pelos

processamento de dados varejistas tradicionais: "Se

não pode vencê-los, una-

se a eles".

Crescimento da geração

do "eu".

Disponibilidade de mailing

list

Fonte: QUELCH, John A. e TACKEUCHI,Hirotaka. "Non-store marketing: Fast track or
slow?" Harvard Business Review, julho-agosto, 1981. em: KOBS, Jim. Do
marketing direto ao database marketing. São Paulo: Makron Books, 1993.
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Além desses, outros fatores são citados por KOBS (1993) como

elementos que contribuem para o crescimento do uso do marketing direto

pelas empresas:

1. Queda e custo da venda pessoal. É crescente o custo das visitas de vendas

e, por consequência, declinante o uso da venda pessoal. Os

estabelecimentos do gênero self-service eliminaram números enormes de

vendedores, e os remanescentes sofrem geralmente de falta de informação e

excesso de trabalho.

2. Tecnologia. O incremento da sofisticação dos computadores e a crescente

redução de seu custo tornaram o marketing direto acessível a todas as

empresas. São capazes de fornecer listas altamente seletivas e

personalizadas de clientes e prospects para remessa de mala direta.

3. Proliferação de produtos. O enorme crescimento da variedade de produtos

disponíveis significa que muitos itens e serviços especializados têm como

meta segmentos relativamente pequenos de mercado - segmentos que, por

meio de marketing direto, podem ser atingidos com mais eficiência do que

com a mídia convencional.

4. Pedidos por telefone e atendimento mais rápido. Graças aos telefones

com prefixo 800 e os rápidos serviços de entrega, os consumidores podem

contar, na maioria da vezes, com a entrega de sua mercadoria em menos de

duas semanas.

Para KOTLER (1995), quem compra através de mala direta ou telefone

diz que essa forma de comércio é conveniente, sem atritos e divertida - poupa

dinheiro e apresenta as pessoas a novos estilos de vida, oferecendo-lhes uma

maior seleção de mercadorias.
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E KOBS (1993) confirma citando uma pesquisa realizada pela Better

Homes & Garden para investigar porque as pessoas adquiriram produtos por

correspondência. A pesquisa apontou os seguintes motivos.':

• Não encontro esses mesmos produtos em outro lugar 33lYo

• Conveniência 27%

• Diversão 7%

• Preço 5%

• Qualidade melhor ··.· ..···························· 1%

• Outras razões 1%

• Não faço compras por correspondência 32%

PEPPERS e outros (1999), entretanto, alertam para o fato de que,

relacionar-se com o cliente através de um bem elaborado banco de dados não

significa apenas ter informações como nome, endereço e telefone. São

necessãrios informações mais específicas como preferências e hábitos de

compra. E essas também não são informações estáticas. O cliente deve ser

reconhecido e reavaliado a cada novo contato com a empresa, a cada nova

mídia utilizada, e em todos os departamentos da empresa, independente de

quais estejam envolvidos na linha de produção e entrega do produto.

KAHAN (1998) complementa dizendo que o sucesso de um database

depende de duas análises: a cognitiva, para se saber quais as características

dos consumidores e prospects, e a comportamental, para saber como eles

agem. Para a análise cognitiva pode-se compilar dados demográficos (como

idade, renda, estado civil) e dados psicográficos (como estilo de vida e

interesses). Com relação às características comportamentais podem-se

registrar dados referentes a tipos de produtos e serviços comprados, frequência

de compra, valor monetãrio gasto, assim como as preferências do cliente.

Mas PEPPERS e outros (1999) ressaltam ainda que não se deve pensar

apenas em termos de clientes finais. Os intermediãrios também deve ser

incluídos no trabalho de relacionamento através do marketing direto.

I Notar que o total ultrapassa o número 100 em virtude de arredondamento (KOBS, 1993).
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E é fato que o marketing direto também cresceu rapidamente no

mercado organizacional. Além de ajudar a reduzir os altos custos da força de

vendas, mídias menos dispendiosas como telemarketing e mala direta podem

ser utilizadas para identificar os melhores consumidores potenciais e prepará-

los antes da realização de uma visita de vendas (KOTLER,1995).

Igualmente diz-se que homens de negócios gostam de receber

informações pelo correio que poderão examinar nas horas de folga, preferindo

isto a ter que se defrontarem com um vendedor (BIRD, 1991).

Hoje, o marketing direto é, reconhecidamente, um meio eficiente para

receber informações ou comprar diretamente do produtor. É tanto conveniente

como agradável poder escolher o que comprar sem se deslocar.

No passado, muitos consumidores ficavam relutantes em pedir um

produto que não podiam "sentir e tocar". Porém, essa relutãncia está

diminuindo na medida em que cresce a confiança do consumidor no marketing

direto e a seriedade das empresa sobre a qualidade dos produtos que

anunciam e vendem.

2.1.7. Formas de Comunicação de Marketing Direto

Segundo KOTLER (1995), existem quatro principais formas de

marketing direto: a mala direta e a venda por catálogos, o telemarketing, as

compras on line e o marketing por televisão. Vejamos cada uma dessas formas

separadamente.

2.1.7.1. Mala Direta e Catálogos
Compreende o envio de cartas, catálogos, anúncios, amostras, encartes

e outros "vendedores alados" para consumidores presentes em mailing lists.
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2.1.7.2. Telemarketing

o telemarketing, a ferramenta de comunicação mais importante do

marketing direto, significa o uso do telefone para vender diretamente aos

consumidores finais e organizacionais. Os números de discagem, às vezes

gratuita (800), são utilizados para receber pedidos decorrentes dos comerciais

de televisão e de ràdio, de mala direta ou de catàlogos. O telemarketing

também pode ser ativo quando é a empresa que toma a iniciativa de ligar para

o cliente.

2.1.7.3. Compras on line

As compras on line são feitas por meio de serviços interativos de

computadores e de sistemas bidirecionais que ligam eletronicamente

vendedores e compradores. Esses serviços podem produzir catàlogos

computadorizados de produtos e serviços oferecidos por fabricantes, varejistas,

bancos, agências de viagens, dentre outros.

2.1.7.4. Marketing por televisão

Existem duas formas de marketing direto por televisão. A primeira é o

comercial one shot que vende um produto através de um único filme

publicitàrio. Outra forma são os infomerciais, os comerciais como programas

de TV, sem nenhum limite de tempo (WITECK, 1994). Ambos descrevem

produtos de maneira persuasiva e repetitiva, e fornecem números de discagem

gratuita para pedidos:

a) No comercial one shot os profissionais de marketing direto elaboram

peças de comunicação com duração média de 60 a 120 segundos. Esse
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tipo de comercial dt' resposta direta funciona bem para revistas. livros,

pequenos u tcnsilios. fitas cassetes e CDs. objetos de coleções e muitos

outros produtos. Um desses comerciais que se tornou um caso clássico

de sucesso foi o das facas Ginsu que foram veiculados durante sete anos

nos Estados Unidos e venderam quase 3 milhões de conjuntos de facas,

alcançando mais de 40 milhões de dólares em vendas (KOTLER, 1995).

b) A outra forma de marketing direto pela televisão, e nosso objeto de

estudo, são os informeciais (shoppings na TV), programas de televisão

ou canais inteiramente destinados à venda de produtos e serviços.

Alguns canais de televendas ficam no ar 24 horas por dia com variadas

pfertas de produtos. O formato, geralmente, é de programas alegres,

ambientados em situações que bem representam a utilização dos

produtos, com apresentadores mantendo. inclusive, algumas conversas

pessoais com os consumidores durante o programa, através de telefone

ou internet, e com declarações testemunhais de alguns usuários dos

produtos.

Durante anos, os infomerciais foram associados a comerciais de gosto

duvidoso: de espremedores de frutas, métodos para enriquecer depressa e

ótimas maneiras de se manter em forma sem fazer muito esforço. No entanto,

isso tem mudado devido a grandes companhias como Johnson & Johnson,

Revlon e Philips que, recentemente, começaram a investir em infomerciais para

vender seus produtos por telefone e encaminhar clientes aos revendedores

(KOTLER, 1995).

Embora algumas empresas utilizem apenas um único instrumento de

marketing direto para realizar vendas, alguns autores defendem o marketing

direto integrado, que envolve a utilização de campanhas de múltiplos veículos

para diferentes estágios de negociação. Segundo pesquisas, essas campanhas

conseguem aumentar bastante o nível de respostas.
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Na mesma linha. KOTLEl~(1995) sugere campanhas multimídias mais

elaboradas com múltiplos estágios:

Anúncio pago com --. Mala direta --. Telemarketing -. Visita
um canal de resposta de vendas

Atribui-se, para cada mídia, uma função definida no processo que leva o

cliente à decisão de compra. Nesse exemplo, o anúncio pago gera consciência

do produto e estimula indagações. A empresa envia imediatamente mala direta

àqueles que solicitam mais informações, e, poucos dias após, realiza um

telefonema de vendas. Alguns possíveis clientes farão a encomenda por

telefone, e outros talvez prefiram uma visita de vendas.

MAC AOOEN (1996) recomenda que o cenário da campanha seja

definido em função dos objetivos da empresa, da seleção dos produtos a serem

divulgados e da definição do perfil e da quantidade de público a ser atingido. A

partir dessas definições decide-se sobre as ações e as mídias a serem

combinadas por meio da análise das várias opções disponíveis, incluindo-se

nessa análise os aspectos financeiros.

Dentre todos os instrumentos de marketing direto que apresentamos,

concentraremos nosso estudo nos infomerciais ou shoppings na TV, as

propagandas em formato de programa de televisão.
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CAPÍTULO2.2.

Da Propaganda Tradicional ao Shopping na TV

2.2.1. A Comunicação como Instrumento de Marketing

A composição de mercado é na realidade uma composição de

comunicações em que todas as atividades interagem a fim de formar imagens

favoráveis de produtos e marcas.

A literatura aponta aponta duas razões para a crescente importância da

comunicação na estratégia das empresas: a intensificação da concorrência e a

dispersão dos mercados. Através de um efetivo esforço promocional, as

empresas podem enfrentar a concorrência criando um diferencial para seus

produtos ou serviços e podem, ainda, alcançar segmentos de consumidores de

mesmo perfil psicográfico, mas dispersos geograficamente.

Através da comunicação, a empresa tem como objetivos gerais informar,

persuadir e lembrar os consumidores sobre seus produtos e serviços, elevar

seu volume de vendas e aumentar sua lucratividade, permitindo crescentes

ofertas e melhoria continua no atendimento.

A comunicação deve ser vista como uma função facilitadora da atividade

de Marketing. Ao contrário de que se pensa, ela não cria mercados. Havendo

um mercado potencial com uma necessidade ou um desejo latente, a

comunicação chama a atenção para formas alternativas de satisfazer essa

necessidade ou esse desejo.
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A comunicação desempenha ainda papel importante na criação e no

fortalecimento da imagem da empresa. Os produtos anunciados, o preço no

anúncio, o estilo, e os veículos usados dizem muito sobre uma empresa.

Simplesmente pela observação dos anúncios de uma determinada organização,

muitos consumidores deduzem, sem jamais a terem visitado antes, qual o

segmento de mercado atendido (BOYDe LEVY, 1967).

As estratégias de comunicação de uma empresa podem incluir

propaganda, promoção de vendas, venda pessoal, relações públicas e

marketing direto (KOTLER, 1999). Uma vez estabelecidos os objetivos

promocionais para um produto, a empresa poderá utilizar uma ou várias

formas de comunicação para compor o seu mix promocional.

E o trabalho do gerente de Marketing consiste, exatamente, em

combinar todos os possíveis ingredientes da promoção no que hoje é chamado

de CIM _ Comunicações Integradas de Marketing (BOONE & KURTZ, 1998)

visando criar uma imagem unificada para a organização e seus produtos

(NICKELS& WOOD, 1999). As CIM são projetadas para alcançar os clientes

finais e intermediários, assim como os empregados da empresa e outros grupos

de interesse que podem influenciar o sucesso ou fracasso da organização.

É importante lembrar, entretanto, como destacam MASON e MAYER

(1993), KOTLER (1985), BARILI (1997) e outros, que o mais efetivo programa

promocional do mundo jamais poderia ajudar produtos de má qualidade (ou

pelo menos que não condigam com o anunciado), nem mudar a reputação ou

posicionamento de mercado de um produto ou de uma empresa da noite para

o dia. A comunicação, embora necessária, sozinha não é suficiente para criar,

desenvolver e defender a marca. Ela deve integrar-se à qualidade, à inovação e

à distribuição.

Os consumidores hoje são mais bem informados e mais educados do

que eram trinta ou quarenta anos atrás. E RECLINBAUGH(1976) lembra que

36



consumidores informados uáo basearão suas compras na lealdade á empresa

se essa empresa nào oferecer o que os consumidores querem, no preço que

podem pagar e com qualidade comparada á dos competidores.

Acrescente-se a isso o fato de que, pela escassez de tempo, menos

pessoas podem estar vendo anúncios, especialmente na televisão que tende a

disseminar uma mensagem a todos, em vez de dirigi-la a um grupo-alvo para o

qual ela tenha especial importância. E mesmo quando estão diante da TV, as

pessoas têm-se mostrado tendenciosas a mudar de canal com seus controles

remotos quando aparecem os comerciais (KOTLER,1999).

BARILI (1997) ainda faz notar que o "engarrafamento" publicitário

também reduziu bastante a eficácia das mensagens. E esse "engarrafamento"

existe tanto nas páginas dos jornais quanto na televisão ou nas prateleiras dos

supermercados, pela grande quantidade e variedade de propagandas.

o fenômeno denominado "inércia de sintonia" (WITECK, 1994), que

descreve o ato de assistir á televisão em geral em vez de um programa

específico, mantém algumas pessoas atentas ao primeiro canal que ligam.

Contudo, os comerciais são responsáveis por uma queda na atenção do

telespectador. E a responsabilidade é atribuída á "confusão", à proliferação de

anúncios de 30 segundos que fazem com que as pessoas sintam-se

incomodadas pela invasão dos comerciais.

Nesse cenário, a propaganda que VIsava apenas a sedução do

consumidor está tendo que dar lugar a mensagens mais informativas. Na

década de oitenta, ainda se acreditava que era preciso lançar-se sobre as

pessoas para prender sua atenção. A afirmação de COLLINS(1989) demonstra

isso claramente: "... Se nós não gritarmos, nunca seremos ouvidos. Temos que

surpreender os consumidores - quase agarrá-los pela lapela e puxá-lo para

dentro da propaganda".
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Nos dias aiunis, com a "guerra de comunicação" existente nos

mercados, a mensagem publicitária de uma empresa será inútil ou, ao menos,

perdedora ao longo do tempo, caso não se baseie em consumos realmente

inovadores, e em produtos com qualidades reais, percebidas e competitivas.

Está surgindo uma comunicação mais especializada, voltada a grupos

especificos de clientes. Como prevê KOTLER(1999), os avanços na televisão ,

nas redes de fibras óticas e na transmissão via satélite, estão levando a um

aumento explosivo no número de canais de T\ disponíveis, que deverá chegar

a milhares em um futuro não muito distante. Não apenas segmentos e nichos

podem ser atingidos de maneira mais eficiente, mas também individuos, os

chamados 'segmentos de um', como consequência do marketing de banco de

dados.

Os profissionais de comunicação nos próximos anos terão, então, essa

dificil tarefa. A publicidade perde cada vez mais sua eficácia, mas sem

publicidade não se pode existir no mercado (BARILI, 1997). Já não basta

comunicar, é preciso comunicar mais e melhor.

Como afirma BARILI (1997), a publicidade ainda é uma atividade

altamente profissional, criativa, capaz de mudar expectativas sociais. A ela é

conferido, cada vez mais, o investimento principal de uma empresa,

constituindo-se o elemento de estratégia mais dificil de ser gerido. A

publicidade hoje dispõe de meios de comunicação resolutivos, entre os quais a

televisão predomina.

E a propaganda de resposta direta pela televisão, e mais especificamente

o shopping na TV, é uma grande inovação em propaganda. Fora do padrão

tradicional, essa propaganda em forma de programa de televisão tem como

objetivo exclusivo divulgar produtos e serviços, na maioria das vezes, em

condições promocionais.
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Por ser um programa. o sho[J[>i/lÇ} /la TV nào invade a programação

corrente em horários de intervalos comerciais. Ela é o programa. c como tal

tem audiência seletiva c de atençào voluntária, pois assiste quem tem

interesse.

o shopping na TV é, sem dúvida, um exemplo do que LEVITI (1985)

chama de Marketing Criativo. Segundo ele, a criatividade é o ponto de partida

do êxito em Marketing. Distingue-se de outras formas de imaginação pela

capacidade especial que tem de entender clientes e seus problemas, e pelos

meios de empolgar sua atenção e seus hábitos ... É pela imaginação de

Marketing que se pode conseguir vantagem diferencial sobre os concorrentes.

Supondo-se que os custos do que a empresa vende sejam razoavelmente

competitivos, é tarefa da imaginação de Marketing encontrar maneiras de

atrair e reter clientes.

2.2.1.1. Os Elementos do Processo de Comunicação

Processo de Comunicação é o caminho percorrido pela idéia que,

transformada em mensagem, flui do emitente ao receptor.

A representação desse processo está na Figura 1, no qual estão

expostos todos os elementos envolvido na comunicação: o emissor ou fonte, o

canal de transmissão, a mensagem, e o receptor.
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Figura 1

PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

Quem ... Diz o que ... Em que canal... Como é entendido ... Por quem ...

Codificação ReceptorFonte

Feedback

Com que efeito ...

Fontes: Uma adaptação de:
McCARTHY, Jerime e PERREAULT, William D. Jr. Marketing Essencial. São Paulo: Atlas, 1997, e

KOTLER, Philip. Marketing Management. New Jersey, Prentice-Hall, 1997.



Este modelo. fornece uma orientação aos comunicadores de Marketing

sobre como combinar mensagens e mídias eficazes para um público

pretendido.

A seguir, abordaremos os principais aspectos de cada um dos elementos

da comunicação, iniciando pelo comunicador (quem diz). Em seguida

estudaremos o receptor (a quem se destina a mensagem) para só então

analisarmos a mensagem e os canais de transmissão.

a) O Comunicador

o comunicador ou fonte é quem cna a idéia chave da comunicação.

Pode ser visto como a empresa que fabrica o artigo, os intermediários, ou

mesmo, o comunicador que transmite a mensagem (por exemplo, o locutor) ou

os próprios veículos. Tudo isso são fontes e como tais - sob certas condições -

podem ter grande efeito sobre a eficiência do processo de comunicação (BOYD

e SIDNEY, 1967).

o comunicador, também conhecido como emitente, influencia a

audiência diretamente através de sua mensagem, dos canais de transmissão e

pela maneira que a audiência o percebe como fonte da comunicação.

A fonte pode transmitir a mensagem de vários modos: o vendedor

pessoal transmite-a com sua voz e seus atos enquanto que a propaganda o faz

com a utilização de "mass media" - revistas, jornais, cartazes, rádio, televisão,

dentre outros (McCARTHY,1978). Na propaganda, a agência de publicidade

traduz a idéia básica em apelos promocionais, dando uma forma visual e

verbal para descrever os atributos de um produto ou serviço.

E para que sejam obtidos os efeitos esperados através da mensagem, é

indispensável que o emissor desperte credibilidade na audiência.
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KOTLEr~ (1(85) afirma que a credibilidade tem como base três fatores:

perícia (grau de conhecimento que o emissor demonstra ter do assunto);

confiança (grau de interesse que a fonte pareça ter em tirar "vantagem" da

informação), e simpatia (grau de atração que a fonte apresenta para a

audiência) .

Segundo BOYD& LEVY (1967), há ampla evidência de que a maneira

pela qual a fonte é percebida pela audiência influencia o poder persuasivo da

mensagem. De modo geral, quanto mais alta seja a estima que se tem pela

fonte, tanto mais a persuasão é facilitada. Nesse ponto, não importam as

dimensões ou bases de estima; elas podem ir do simples gostar ao

conhecimento preciso de certos atributos (por exemplo, a capacidade de

pesquisa e desenvolvimento de uma empresa) que são relevantes para a

mensagem.

b) O Receptor

Para que o comunicador determine a mensagem e os canais de

comunicação, o primeiro passo é a definição do receptor porque, apesar de ser

o último elemento no fluxo de comunicação, na verdade é ele quem determina

o que deve ser dito, como, quando, onde e quem deve dizê-lo.

Segundo BOYD & LEVY (1967), o receptor ou audiência é qualquer

grupo de pessoas que se supõe tenham algumas características mais ou menos

comuns que sejam de interesse para a empresa e às quais ela deseja dirigir-se

visando realizar algum objetivo de Marketing

Ainda de acordo com BOYD& LEVY(1967) a comunicação é a essência

da promoção e esta só existe na extensão em que quem transmite e quem

recebe se achem em sintonia. Isto implica que a mensagem deve satisfazer a

certos critérios, inclusive o uso de sinais compreensíveis, apelos dirigidos às
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necessidades certas, visando estimular na audiência a reação desejada pelo

comunicador.

Mas McCARTHY(1978) alerta que, muito freqüentemente, a fonte - que

conhece familiarmente os detalhes técnicos sobre um produto - inclina-se a

falar sobre eles e ignora as características que o publico-alvo deseja conhecer.

O resultado é uma comunicação relativamente pouco eficiente.

Portanto, o comunicador deve começar procurando descobrir tanto

quanto possa sobre a destinação do que pretende comunicar. Conhecer a

audiência é a primeira regra prática para a comunicação de massa.

E KOTLER (1985) sugere que um dos passos mais importantes na

análise da audiência seja a avaliação da imagem que ela possui, no momento,

da empresa, dos seus produtos e dos concorrentes. Isso ajuda a empresa a

reconhecer o que deve visar em termos de objetivos de comunicação.

Para identificar audiências é necessário compreender o que elas são,

como passaram a existir, algumas de suas características e como e porque têm

a probabilidade de reagir de determinada forma a certos tipos de comunicação.

ALDRIGHI(1989) ressalta que o consumidor não é uma mente vazia que

passivamente registra idéias e aprende as lições que o anunciante quer

transmitir. Ele interpreta a mensagem recebida de acordo com seus valores

culturais, linguagem, escolaridade, situação sócio-econômica e experiência,

suas condiçôes físicas e emocionais. Assim a comunicação inter age com

elementos bem estruturados, conhecidos e desconhecidos. O consumidor é

ativo, seletivo, defensivo e até criativo, quando processa a informação recebida.

Retém o que mais lhe interessa, muda o significado do que não entende,

acrescenta o que sente falta, elimina o que lhe constrange ou incomoda,

esquece o que não lhe diz respeito. Faz relações e associações conforme a sua

vontade, desdobra e enriquece os significados de acordo com sua imaginação.
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Então, conhecido o receptor. parte-se para a determinação da

mensagem.

c) A Mensagem

A arte da comunicação publicitária é composta majoritariamente de

metáforas. A comunicação direta é reservada, geralmente, para as atividades

promocionais. Neste caminho oblíquo, em busca de clareza, pertinência,

originalidade e persuasão, a mensagem é constituída por símbolos que não

transcendem nem ofendem os horizontes culturais e os condicionamentos

psicológicos do receptor-consumidor, mesmo que ainda em potencial

(PENTEADO,1990).

A mensagem, então originada de uma idéia, é codificada e transmitida

ao receptor, que por sua vez, a decodifica de acordo com suas experiências,

suas crenças e seus valores.

As mensagens podem tentar transmitir informações, alterar percepções,

estimular desejos, produzir convicções ou dirigir a ação (KOTLER,1985).

Mas, para que uma mensagem vença os "ruídos" e seja recebida como

foi comunicada, são importantes a estrutura e o conteúdo da mensagem.

ALDRIGHI(1989) enfoca três pontos básicos na estrutura da mensagem:

1- Impacto - a propaganda deve ser capaz de captar a atenção do consumidor

que tende naturalmente a se dispersar entre os estímulos do ambiente e do

contexto comercial e de programação do veículo onde ela foi inserida. Se a

propaganda tem impacto, ela deve deixar algumas impressão memorável na

mente do consumidor, fazendo-o capaz de lembrar de tê-la visto (recall), ou,

pelo menos, reconhecer alguns de seus principais elementos.

44



2- Atratividade - é preciso que a mensagem seja capaz de manter o consumidor

atento ao longo de todo o seu conteúdo para que a comunicação seja

transmitida na sua totalidade e não apenas em parte. A peça publicitária

necessita de atratividade para que o consumidor seja levado a ler, assistir ou

ouvir sua mensagem inteira. E se isso ocorrer ele está em condições de poder

relatar o que leu, viu ou ouviu.

3- Durabilidade - além de atraente, a peça publicitária precisa ser também

tolerável por algum tempo porque toda propaganda é feita para ser repetida. É

necessário que o consumidor possa suportar o número planejado de repetições

para que o conteúdo da mensagem não se desgaste pelo cansaço ou pela

irritabilidade. Para que isso ocorra, é preciso que a peça tenha elementos que

envolvam e, emocionalmente, gratifiquem ou divirtam o consumidor. A peça

tem durabilidade quando o consumidor reconhece que sente prazer em vê-la e

que até gostaria de vê-la mais vezes.

Sobre o conteúdo da mensagem, ALDRIGHI(1989) destaca as seguintes

características:

1- Clareza - para transmitir os significados desejados e indispensavelmente

associados ao nome da marca. Uma evidência de que houve clareza na

comunicação das idéias, impressões e associações desejadas é a compreensão

do consumidor. Ele deve ser capaz de interpretar corretamente a mensagem.

2- Relevãncia - é preciso que os apelos transmitidos sejam interessantes e

decisivos para que o consumidor considere a compra do produto anunciado.

3- Credibilidade - quando as situações e promessas de uma mensagem

publicitãria são verossímeis, isto é, quando não contradizem o conhecimento e

a experiência que o consumidor tem dos elementos apresentados, a tarefa

persuasiva é facilitada. O receptor reagirá positivamente à comunicação

manifestando receptividade e confiança na sua honestidade e na veracidade de
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seu conteúdo. Essa credibilidade do consumidor como resposta à comunicação

não significa, evidentemente, persuasão à primeira vista, mas garante uma

aceitação suficiente para levá-lo a querer comprovar a promessa da

comunicação.

Resumimos no Quadro 3 as características básicas de uma mensagem

publicitária.

\
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Quadro 3

CARACTERÍSTICAS DA MENSAGENS PUBLICITÁRIAS

QUALIDADEDA MENSAGEM RESPOSTADO CONSUMIDORÀ
(Efeito Esperado) COMUNICAÇÃO

Qualidades Estruturais

• Impacto (Atenção despertada) • Lembrança da marca e da
mensagem; reconhecimento de
elementos verbais e visuais.

• Atratividade (Atenção mantida ao • Reprodução do conteúdo principal.
longo da mensagem)

• Durabilidade (Atenção mantida no • Manifestação de agrado, prazer em
período da veiculação) ver, vontade de ver mais vezes,

lembrança permanente.

Qualidade de Conteúdo

• Clareza (Entendimento dos • Interpretação correta da mensagem,
significados desejados] associações positivas com a marca.

• Relevância (Envolvimento e • Manifestação de interesse de
identificação pessoal com o comprar / consumir o produto e de
conteúdo) estar nas situações apresentadas.

• Credibilidade (Aceitação do • Reação receptiva, manifestação de
conteúdo persuasivo) confiança na honestidades das

intenções e na veracidade das
promessas.

Fonte: ALDRIGHI,Vera. Eficiência publicitária e pesquisa de comunicação. em
Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve
paciência para explicar. São Paulo, Atlas, 1989, p. 78.
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d] Canais de Comunicação

A mensagem nasce em função dos objetivos mercadológicos da empresa

e do público visado, mas a forma de codificação vai depender do veículo ou

canal de transmissão a ser utilizado. Se uma empresa pretende produzir

impacto com sua propaganda, é vital que determine corretamente a audiência.

E a seleção da mídia é a chave para ter uma audiência correta para ler, ver ou

ouvir as comunicaçóes da empresa.

A escolha do canal de transmissão de uma idéia ao público receptor

deve levar em conta, além das características do próprio veículo (seletividade,

penetração, cobertura de mercado e custos) alguns outros fatores como o tipo

de produto ou serviço a ser anunciado e o hábito de mídia do público visado

pois, segundo COBRA (1991), na credibilidade da propaganda está embutida

também a credibilidade da mídia na qual a propaganda é veiculada.

Devido á dispersão de muitos segmentos de mercado, somente

ocasionalmente a empresa utiliza apenas um canal de comunicação. Uma

combinação de canais é comum pois, além de cobrir maior amplitude de

mercado, ás vezes reduz os custos relativos da empresa que pode atingir um

período maior de anúncios mixando mídias caras com mídias baratas.

Quando canais diferentes são utilizados para transmitir o mesmo apelo

de comunicação a uma mesma audiência, denomina-se mútuo esforço de

propaganda. Quando duas ou mais mídias transmitem apelos diferentes ou

enfocam diferentes funções para o mesmo produto dirigindo-se a uma mesma

audiência, chamamos de esforço complementar (BOYD& LEVY,1967).

o administrador de Marketing tem a responsabilidade - e o problema -

de trabalhar com grande número de canais, ou mídias, para produzir o mix

ótimo de comunicação de acordo com o que ele quer realizar e quanto ele pode

gastar num dado período de tempo.
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BI~NE'T'TI (1989) ressalta que a atividade de midia situa-se no momento

exato da transmissão da mensagem ao consumidor-alvo de uma marca e toda

sua estruturação tem que ser absolutamente de acordo com o Planejamento de

Marketing e de Comunicação da empresa.

Mas a obtenção dos efeitos desejados na comunicação transcende o

ámbito das variáveis controláveis. Os chamados "ruídos de comunicação"

devem ser rigorosamente considerados para que não interfiram na recepção da

mensagem.

e) Ruído na Comunicação

O processo de comunicação está sujeito a interferências nas condições

de transmissão ou na recepção da mensagem que tendem a deformar sua

compreensão. Essas interferências são chamadas de "ruídos".

BRINK& KELLEY(1963) apontam três tipos de ruído:

_ Ruído Externo - interferências provenientes do ambiente, como o barulho de

um carro, um avião, o choro de uma criança, conversas paralelas;

_Ruído Interno - interferências provenientes da própria mídia, tais como: uma

música no rádio ou na TV, tipo de letras ou cores numa revista, e

_ Ruído Competitivo - ruído criado pelo concorrente. Esse é o mais sério

problema com o qual o comunicador pode lidar.

MORSE (1988) analisou os ruídos ou barreiras sob o ponto de vista dos

aspectos emocionais e cognitivos:
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_ Barreiras cnlr(' o envio da mensagem c sua recepção: diz respeito a

interferências provenientes de necessidades. ansiedades e expectativas do

receptor, suas atitudes e valores e tudo que está acontecendo à sua volta;

_ Barreiras entre a recepção da mensagem e seu entendimento: refere-se ao

poder de concentração do receptor na comunicação, seus preconceitos e pré-

julgamentos, e

_ Barreiras entre o entendimento e a aceitação do receptor: essas barreiras

dizem respeito ãs atitudes e valores do leitor ou ouvinte. Mais difícil ainda de

evitar são aquelas criadas por atitudes pessoais do emissor - os gestos ou

maneirismo do locutor - ou, na comunicação escrita, o uso de uma linguagem

difícil, piadas, direcionamentos errados, falta de clareza, etc.

MACLINNISe JWORSKI (1989) denominam o ruído na comunicação de

"tarefa secundària" e afirmam que a atenção do receptor volta-se para a tarefa

secundària quando a motivação para processar a informação sobre a marca é

muito baixa. Quando a atenção é dividida entre a propaganda e a tarefa

secundària, o nível de entendimento da mensagem torna-se menor.

Muitos são os esforços promocionais para vencer, ou reduzir, os ruídos

na comunicação: grandes manchetes, ilustrações, cores atraentes, efeitos

sonoros e ainda repetição de mensagens. O perigo é que até esses esforços, se

não utilizados na medida certa, podem tornar-se eles mesmos, ruídos da

comunicação e dispersar a atenção do receptor.

E MORSE (1988) aconselha: sempre que possível a comunicação deve

ser reforçada por algum tipo de feedback para que o emissor tenha certeza de

que a mensagem foi recebida e compreendida.
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f) o Feedback

Um processo de comunicação completo permite também o fluxo de

informações do receptor para o emitente para que este possa avaliar se a

mensagem foi recebida, se foi entendida e se teve o efeito desejado.

Existem muitas técnicas de pesquisas para avaliar o nível de percepção

do receptor sobre uma mensagem. São os chamados "testes de recair.

Entrevistas em profundidade permitem aos pesquisadores descobrir se os

indivíduos foram ou não influenciados pela mensagem. Pode-se ainda saber o

quão bem os consumidores lembram da mensagem, se são capazes de

interpretá-la, o grau de compreensão e o grau de distorção ou confusão no seu

entendimento.

Entretanto, pelo alto custo que representam as produções publicitárias,

muitas vezes os comunicadores utilizam os pré-testes em pré-produção ou pré-

testes de peças produzidas.

o pré-teste em pré-produção significa medir o efeito de mensagens

codificadas em peças produzidas provisoriamente. Segundo ALDRIGHI (1989),

nesse teste não se mede o impacto da peça pois essa é umá qualidade que só

se revela totalmente com a execução final em contexto real de veiculação.

Podem-se recolher respostas que sejam evidências de atratividade,

durabilidade, clareza, relevância e criatividade.

Já o pré-teste de peças produzidas, segundo a mesma autora (ALDRIGH,

1989), é feito com o material de divulgação em sua forma definitiva, permitindo

uma avaliação mais completa e detalhada das qualidades formais da

propaganda e, por isso, fazer previsões mais seguras sobre o seu futuro

desempenho em veiculação.

LORENTE (1986) revela que para obter um feedback positivo, a

publicidade deve firmar-se em quatro pontos:
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- características do produto;

_ tangibilidade do produto através do simbolismo da mensagem;

- simplicidade, e
_ objetividade e racionalização. Uma vez racionalizado o caminho a ser tomado

na comunicação, se não despontam valores de diferenciação, é praticamente

certo que a mensagem passará absolutamente desapercebida. Nesse caso, ou

mesmo que a mensagem seja percebida mas com distorções, BRINK& KELLEY

(1963) apontam quatro saídas para o emissor: enviar novamente a mensagem,

mudar o canal de transmissão, alterar a mensagem ou esquecer totalmente o

projeto de comunicação.

2.2.2. A Propaganda de TV Tradicional

Desde que a televisão surgiu, em 1926, seus idealizadores logo a viram

como um instrumento de marketing. O rádio seria para entreter e informar, e a

TV, além dessas funções, desempenharia a tarefa de vender (WITECK,1994).

Aualmente, são poucos os varejistas que podem depender apenas das

pessoas que passam na frente da loja. O grande número de usuários

potenciais praticamente força os produtores de bens de consumo e os

varejistas a usarem a comunicação em massa em suas combinações

promocionais para atrair consumidores.

E a propaganda é a forma principal de comunicação em massa sendo

definida pela Amencan Marketing Association como "qualquer forma de

apresentação impessoal de idéias, produtos ou serviços, feita por um

patrocinador identificado" (MORGENSTEIN& STRONGIN,1987).

Nessa definição há três termos-chave que caracterizam a propaganda:

ela é paga, é impessoal e tem um patrocinador identificado.
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KOTLER (1999) entende a propaganda de televisão como a ferramenta

mais poderosa para promover a conscientização das pessoas sobre uma

empresa, um produto, um serviço ou uma idéia. Se os anúncios forem

criativos, uma campanha publicitãria pode construir a imagem da marca,

estimular sua aceitação no mercado e até estabelecer um certo grau de

preferência.

Três outras características específicas da propaganda de TV são

apontadas por KOTLER(1985):

_ apresentação pública - a propaganda de TV é um modo altamente público de

comunicação. Sua natureza pública confere um tipo de legitimidade ao produto

e também sugere uma oferta padronizada. Em virtude de muitas pessoas

receberem a mesma mensagem, os compradores sabem que seus motivos para

adquirirem o produto serão publicamente entendidos.

_ difusão - a propaganda de televisão é um meio difuso que permite ao

vendedor repetir diversas vezes a sua mensagem. Também permite ao

comprador receber e comparar as mensagens de vãrios concorrentes. A

propaganda em grande escala feita por um vendedor diz algo de positivo sobre

a popularidade e o sucesso do vendedor.

_ expressividade ampliada - a propaganda de TV proporciona oportunidades

para a apresentação da empresa e a demonstração de seus produtos através

do uso da impressão, do som e da cor. É preciso cuidado, entretanto, porque,

às vezes, o próprio sucesso do instrumento pode diluir ou desviar a atenção da

mensagem.

o objetivo da propaganda é a realização de uma tarefa específica de

comunicação entre a empresa e uma audiência definida, em um determinado

período de tempo e, segundo NICKELS & WOOD (1999) apesar de ser uma das

mais populares mídias de massa do mundo, a televisão já está permitindo uma
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segmentaçào <iasua audiência à medida em qua cresce o número de redes de

canais abertos e de TVs a cabo especializados.

COLLEY (1962) expõe algumas das tarefas que podem ser objetivos da

propaganda:

- divulgar uma marca;

- criar uma imagem respeitável para a empresa;

- melhorar a situação financeira da empresa, por acréscimo de vendas ou por

atrair novos investidores;

- informar os consumidores sobre promoções de vendas;

- criar entusiasmo na força de trabalho da companhia;

- aumentar a distribuição do produto;

- introduzir novos produtos no mercado;

- incrementar a demanda de produtos pela criação de uma preferência

emocional ou racional pelo produto;

- facilitar a comunicação na venda pessoal;

_despertar nos consumidores a confiança na qualidade dos produtos e dos

serviços.

Mas a ênfase da propaganda varia também de acordo com o ciclo de vida

dos produtos ou com a sazonalidade. Pode-se tentar construir a consciência

pelo nome da marca durante o período de introdução do produto no mercado,

estabelecer conhecimento e preferência durante a fase de crescimento e

lembrar os consumidores na fase de maturidade (COLLEY,1963).

De acordo com os objetivos da comunicação, a empresa dispõe de dois

tipos básicos de propaganda:

1- propaganda de produto:

. de demanda primária e

. de demanda seletiva, e

2- propaganda institucional.
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A propaganda de produto tenta vender um bem ou serviço através de

algum diferencial que o torne preferido ao da concorrência.

Para desenvolvimento de demanda primaria, a propaganda de produto

tenta desenvolver a procura por determinada categoria de bens e serviços e não

por uma marca específica. No desenvolvimento da demanda seletiva, também

denominada propaganda competitiva, tenta-se estimular a procura por uma

marca específica de produto.

Existem casos, entretanto, em que a empresa não está interessada, em

desenvolver o conhecimento ou as atitudes de um público-alvo com relação à

sua linha de produtos, mas deseja fazê-lo com relação à sua própria imagem

como instituição. Esse tipo propaganda chama-se "propaganda institucional"

(ROCHAe CHRISTENSEN, 1987).

Mas, como obter uma comunicação mais eficaz? A resposta a essa

questão está em não ver a propaganda como uma realidade à parte, mas como

parte do planejamento estratégico da empresa.

COLLEY (1962) lembra que não se pode comunicar tudo para todos os

consumidores ao mesmo tempo. É preciso ser seletivo e responder à questão:

"O que nós queremos comunicar para quem ?"

A propaganda pode conferir à empresa uma vantagem sobre seus

competidores. O grande problema, entretanto, alertam BRINK & KELLEY

(1963), é utilizá-la corretamente. Por ser cara é uma fonte de significativos

prejuízos, a menos que seja cuidadosamente controlada e avaliada.

Como afirma BARILI(1997), não são mais suficientes as improvisações,

as situações imaginárias, o status symbol habilidosamente elaborado pela

grande criatividade publicitária, se não se conseguir fazer o consumidor

compreender a verdadeira razão pela qual se comunica. O modo de comunicar
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deve ser revisto, buscando comunicações mais fortes e mais criativas, não

necessariamente mais onerosas.

COSTA & TALARICO(1996), RAMOS (1998) e outros ressaltam que

apenas algumas peças de propaganda, em razão do impacto que causam e do

seu poder de persuasão, podem levar o público a uma decisão quase imediata

de compra, e isto ocorre com mais freqência quando a propaganda está sendo

usada para divulgar uma ação de promoção de vendas.

Mas, especificamente, o propósito da propaganda tradicional de televisão

deve ser fazer com que o comprador reaja mais favoravelmente às ofertas e/ou

à imagem da empresa. Deve-se procurar fazer isso fornecendo informações aos

clientes, tentando modificar seus interesses e fornecendo razões para que, na

hora da compra, prefiram os produtos de determinada empresa. É a criação de

um valor adicional aos produtos.

Segundo a maioria dos autores, raramente a propaganda tradicional é

capaz de criar vendas por si só. Em termos finais, a propaganda tradicional

sempre foi utilizada para estimular a visita da audiência à loja. Nesse aspecto,

a decisão de compra vem a posteriori e depende muito da performance do

vendedor no ato da compra e da exposição da mercadoria no ponto-de-venda.

Entretanto, a crença tradicional de que alguma atividade pessoal era

necessária no varejo para que a venda se efetivasse, hoje deu lugar ao

reconhecimento de que, para alguns produtos, a venda diretamente pela

televisão. pode produzir resultados ainda mais imediatos e satisfatórios para as

empresas.

Nesse conceito, surge a propaganda como programa de televisão, o

shopping na TV, assunto que discutiremos a seguir.
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2.2.3. Shopping na TV - A propaganda como programa de televisão

Resposta direta é uma técnica de publicidade. Trata-se de um tipo

especializado de propaganda que requer uma ação ou resposta imediata. A

ação solicitada pode ser um pedido, uma consulta ou mesmo uma visita ao

ponto de venda (KOBS, 1993).

Segundo WITEK (1994), os vendedores da TV apareceram por volta da

década de 1950. Eles convenciam as pessoas a comprar produtos sem os tocar

nem fazer perguntas a seu respeito, nem os experimentar. Os telespectadores

dependiam da fé que depositavam nas ofertas e compravam praticamente tudo

por reembolso postal - janelas para proteção contra inverno, baixelas de prata,

aparelhos de jantar e até enciclopédias. Alguns desses extraordinários

vendedores foram responsáveis pelas melhores vendas na TV.

O elemento vital da propaganda de resposta direta é o imediatismo.

Como afirma NASH (1982), a propaganda tradicional investe milhões de

dólares para estabelecer na mente da audiência a consciência pelo produto

anunciado, e despertar-lhe atitudes positivas e desejo, mas não pode satisfazê-

lo, como o faz a propaganda de resposta direta.

O objetivo é a conveniência do consumidor. Comprar pela TV não é só

uma forma de comunicação, é uma mudança de hábitos, a criação de um novo

estilo de compra e distribuição. É preciso criar diferenciais que despertem o

interesse do consumidor e o leve à ação de compra.

Os programas de shopping na TV representam a grande novidade em

propaganda. Ela não interrompe o programa preferido do telespectador. Ao

contrário, será cada vez mais vista como uma fonte de informações para, ao

mesmo tempo, vender e educar.

Como programa, o shopping na TV tem a capacidade de prender a

atenção da audiência sem sofrer o efeito zaap que representa a troca de canal
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ntravé s de controle remoto. Em pesquisa realizada por MEURS (1998),

intitulada Zaap! A studi] on switching behavior durinq commercials break:s,

constatou-se que a troca de canal na hora da propaganda entre programas

chega a 28,6% da audiência da TV. Perda compensada por apenas 7,1% de

novos telespectadores que sintonizam naquele canal.

Se compararmos um anúncio de marketing direto a um anúncio de

propaganda geral, notaremos, imediatamente, algumas diferenças. O anúncio

de propaganda geral concentra-se na imagem e na informação, enquanto o

anúncio de marketing direto focaliza os beneficios do produto e os motivos

para adquiri-lo imediatamente. Este anúncio incluirá também um veículo de

resposta, tal como um número telefônico de prefixo 800 em local de destaque,

um cupom a ser destacado ou um cartão-resposta (KOBS, 1993).

A propaganda em geral transmite idéias relativas a produtos e serviços,

contudo a venda real daqueles produtos e serviços ocorre em outro lugar - em

uma loja ou em uma situação de venda pessoa a pessoa. Em contrapartida, o

pedido por correspondência combina as funções de divulgar e vender em uma

só peça de anúncio, mala direta ou comercial de TV.

o Quadro 4 mostra as diferenças entre o marketing direto e o marketing

de massa.

••
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Quadro 4

COMPARAÇAo ENTRE MARKETING DIRETO E

MARKETING DE MASSA

MARKETINGDIRETO PROPAGANDAE
MARKETINGEM GERAL

Vendas em massa, com compradores
Vendas individuais, com clientes identificados como amplos grupos que
identificáveis por nome, endereço e compartilham as mesmas
hábitos de compra. características demográficas e perfil

psicológico.

Os produtos ficam valorizados pelo Os beneficios do produto normalmente
importante beneficio de sua entrega não incluem entrega em domicílio.
em domicílio.

O meio de venda é o próprio mercado. O produto a ser vendido a varejo é
colocado no mercado.

O marketing controla o produto no O anunciante normalmente perde o
decorrer de todo o seu trajeto até a controle quando o produto entra no
entrega. canal de distribuição.

Utiliza a mídia específica. Utiliza a mídia de massa.

A propaganda é usada para gerar uma A propaganda é usada para efeito
consulta ou um pedido imediato, com cumulativo ao longo do tempo,
uma oferta específica. visando a construção de imagem,

informação, lealdade e apresentação
de beneficios. A ação de compra fica
postergada.

A repetição é utilizada durante a A repetição é utilizada durante um
veiculação do anúncio ou da mala período de tempo.
direta.

O consumidor percebe um alto índice O consumidor sente um risco menor -
de risco - compra sem ver o produto; o tem contato direto com o produto e
recurso para sanar a eventual pode decidir na hora da compra.
insatisfação é longínquo.

Fonte: Adaptado do Basic Direct Marketing Institute da DMA- Direct Marketing
Association, em:
KOBS, Jim. Do marketing direto ao database marketing. São Paulo: Makron

Books, 1993.
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Embora a mídia de massa fosse. anteriormente. utilizada apenas na

propaganda tradicional. na avaliação de BLIWAS(1996), poucas disciplinas do

marketing estão mudando tão rapidamente quanto a TV com resposta direta,

também chamada de directtronic marketing (S7DNE, 1984).

Nos últimos anos, a proliferação de estações de TV a cabo e de canais

de TV independentes, a tendência de programas do tipo infomerciais

(programas que combinam informação e comercialização) e a nova tecnologia

do telemarketing transformaram o mercado (BLIWAS,1996).

Trata-se de um novo estilo de marketing direto cujos veículos são

usados para obter pedidos imediatos diretamente dos consumidores-alvo. É a

personalização em massa proposta por KOTLER(1997). A Figura 2 mostra a

inserção da TV como mídia de marketing direto.
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Figura 2

MÍÍDIAS DE MARKETING DIRETO

.Marketing Direto

Mala Direta Encurtes Tclcmarkcting
Mídia

Eletrônica Jornais Revistas Catálogos

Têlevisão

Fontes: Uma adaptação de:
EICOFF, Alvin. Direct Marketing through broadcasting midia: TV, radio, cable, infomercials, home shopping & more.

Lincolnwood (Chicago), Illinois, NTC Businees Books, 1995; e STONE, Bob. Marketing Direto. São Paulo: Nobel, 1992.

--

Rádio

Cupons em
Embalagens



De acordo com Stone (1984), existem três categorias de mídias

eletrõnicas:

• One-way media, que são as televisões abertas, o rádio e as TVs a cabo de

uma via;

• Two-way media, que são os sistemas de TV a cabo interativos, ainda não

amplamente utilizado, os vídeo textos e os sistemas de informação via

computador, e

• Stanâ-alone media, que incluem os vídeo disc e os vídeo cassetes cujas

mensagens são gravadas e o consumidor as assiste quando tiver interesse,

em sua casa.

Nosso estudo está concentrado nas propagandas de shopping na TV

veiculadas pela mídia TV one-way, canais aberto e a cabo, dado que as TVs

interativas ainda não estão disponíveis em larga escala.

Enquanto na propaganda tradicional a apresentação é linear e o

consumidor é passivamente exposto ao produto, a propaganda de venda direta

requer algum tipo de ação por parte da audiência. Mas que tipo de ação é

necessária? Existem duas opções: respostas por carta ou por telefone.

Segundo NASH(1982), as respostas por correspondência são preferidas

por consumidores mais velhos e, nesse caso, além do número do telefone,

informações adicionais devem ser passadas na propaganda tais como endereço

ou número de caixa postal.

o telefone, segundo NASH(1982), tem se tornado o mais utilizado meio

de resposta a ações de marketing direto e, provavelmente, sua importância

será crescente.

Isso implica na utilização cada vez maior de números de chamadas

gratuitas (800) e de centrais de telemarketing muito bem estruturadas para

apoio ãs chamadas resultantes dos anúncios de resposta direta.
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Além do número do telefone e do endereço para pedidos. WITEK (1994),

apresenta ainda três elementos que atualmente são utilizados como

facilitadores da propaganda de resposta direta: o preço, o brinde e a satisfação

garantida.

o preço é um fator-chave do marketing direto na televisão. Propagandas

de resposta direta em geral oferecem descontos ou oportunidades abaixo do

preço do varejo.

Outro elemento que clientes de resposta direta apreciam é um brinde.

Para quem efetua uma compra por telefone, o brinde tem sido tão eficaz que

vem dominando inúmeras operações importantes de marketing direto há anos.

E, finalmente, a satisfação garantida é o outro instrumento

mercadológico que tem comprovado que é seguro essa modalidade de compra.

Os clientes precisam saber que não pagarão nada ou receberão seu dinheiro de

volta se não ficarem satisfeitos.

E, segundo BEZJIAN-AVERYe outros (1998), essa mídia interativa não é

moda, e embora esteja na infãncia do seu processo de desenvolvimento, já

estão mudando o mercado. A marca dessa nova mídia é a interatividade -

consumidor e vendedor entram em diálogo de forma nunca antes possível.

Mas, para que se obtenha sucesso na comunicação de TV com resposta

direta, EICOFF (1995) reforça que é importante que a empresa tenha um

"oferta única", diferenciada em termos de produto, preço, embalagem,

posicionamento ou mensagem de propaganda:

O Produto - Se o produto anunciado estiver facilmente disponível numa loja

próxima, será muito mais difícil convencer o consumidor a comprar por

correspondência. Mas se o produto é único e de difícil acesso, será muito mais

fácil a motivação da audiência para a compra por marketing direto.
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o Preço - Um produto comum pode tornar-se atrativo pelo preço de promoção

em que é oferecido. O contrário também pode ser verdade, ou seja, um produto

que tenha seu preço aumentado pode também ter sua demanda elevada pela

relação preço-qualidade percebida.

Embalagem Uma embalagem nova pode tornar uruca uma oferta,

principalmente se a embalagem tiver um papel funcional na utilização e no

acondicionamento do produto.

Posicionamento - O mesmo produto, com o mesmo preço e a mesma

embalagem pode encontrar espaço na venda direta através de mudanças no

seu posicionamento, que pode ocorrer através de novos usos ou novos

segmentos de mercado.

Mensagem de Propaganda - Às vezes, o mesmo produto, com o mesmo preço,

na mesma embalagem e com o mesmo posicionamento pode tornar-se diferente

através de um novo apelo publicitário. Novas imagens e novas abordagens

podem ressaltar um produto até então não percebido ou valorizado.

Como toda inovação, a propaganda de resposta direta pela TV deverá

buscar contínuas formas de diferenciação que excedam a utilidade já

percebida da propaganda e do varejo tradicional (ALBAe outros, 1997).

2.2.3.1. O Shopping na TV no Brasil

No Brasil, já são muitos os programas de promoção e venda de

produtos. Os mais conhecidos que hoje ocupam dois canais de TV a cabo com

essa exclusiva finalidade são o Shop Tour, que atualmente só é veiculado no

Estado de São Paulo, e o Shop Time, com veiculação nacional.

A distinção entre o Shop Tour e o Shop Time, explica RODRIGUES

(1998), é que o primeiro é um canal de promoção de ofertas, cuja função
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consiste em chamar as pessoas à loja ou estimulá-las a ligar diretamente para

o revendedor ou para o fabricante para fazerem seus pedidos, enquanto o Shop

Time leva a loja à casa das pessoas e entrega, diretamente, o produto

solicitado. ° Shop Tour se autodenomina "jornal de consumo", enquanto o

Shop Time é um distribuidor. Mas ambos são propagandas em forma de

programa de TV.

Segundo pesquisa realizada pela Toledo & Associados, concluída em

maio de 1999, o Shop Tour é visto por mais de 71% dos paulistanos, que

assistem a suas ofertas pelo menos 23 minutos ao dia. A pesquisa revelou

ainda que, de cada três pessoas, uma não vai às compras sem consultar o

canal. Mais de 650 mil já compraram, em média, 5 vezes a partir dos

comerciais que viram no Shop Tour. Os números do canal são uma prova da

força desse meio de vendas no país atualmente (GOULARTe BERGAMASCO,

1999).

Em São Paulo são inúmeros os programas de anúncio que surgiram no

estilo do Shop Tour, tais como Shop Lazer, Good Price, Freeshop e Guia de

Promoções, entre outros.

Um desses programas, o Vídeo Imóvel, faturou cerca de R$ 3,5 milhões

em 1998. Há sete anos no ar, o Vídeo Imóvel é responsável por 38% da procura

nos plantões de venda dos anunciantes, de acordo com pesquisa feita pela

própria empresa. A Vídeo IN, produtora do Shop Imóvel, já colocou no ar, em

junho de 1999, outro programa de vendas chamado Liquida Mix, buscando

atrair outros anunciantes fora do setor imobiliário (GOULART e

BERGAMASCO, 1999).

BLIWAS (1996) lembra que, não faz muito tempo, os profissionais de

marketing direto acreditavam que ninguém poderia vender algo que custasse

mais de U$ 19,90 na TV de resposta direta. Nos últimos anos, esse teto

aumentou muito e, no futuro, não haverá mais limites.
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No Brasil, de todos os programas de shopping na TV, o que tem o mix de

ofertas mais variado é o Shop Tour que atualmente anuncia desde camiseta a

avião. O Shop Time. diferentemente do Shop Tour que inclui em suas ofertas

produtos bem populares, envolve programas e produtos voltados somente

para as classes A e B.

No ano passado o Shop Time obteve faturamento de R$ 46 milhões de

reais, três vezes maior do que o faturamento de 1995 quando foi ao ar. A lista

de clientes é extensa: 500 mil em todo pais, com cerca de 5 mil ligações diárias

(GOULARTe BERGAMASCO, 1999).

Outros programas de venda direta são o Canal Direto, o TV Lar, o TV

Line, Programa Amaury Jr., e muitos outros.

Esses números mostram, segundo especialistas em marketing direto,

que as pessoas estão dispostas a ligar a televisão só para assistir a comerciais.

Mas reconhecem que, no Brasil, esse mercado ainda é pouco explorado,

principalmente em cidades do interior onde as pessoas têm mais dificuldade de

encontrar produtos nas lojas.

Segundo GOULART& BERGAMASCO (1999), o faturamento do QVC,

empresa americana que vende eletrónicos, jóias, novidades, entre outros, em

forma de programa de televisão, fica na faixa dos US$ 3 bilhões por ano. A

empresa norte-americana tem 7 mil empregados e franquias no Canadá,

Europa, Equador, Colômbia, Chile e Argentina.

Assim como o Shop Time, utilizando-se, porém, de uma linguagem mais

agressiva, o QVC também apresenta os chamados talk shows, e desenvolve

vários tipos de programas que buscam envolver o consumidor na situação

apresentada e, depois, estimular a compra.

Com o crescimento das TVs por assinatura, a tendência é uma

proliferação desse tipo de programas para divulgação e venda de produtos.
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Implantada no Brasil em 1990, hoje são 2,5 milhões de assinantes de

TVs de canais fechados distribuídos em 126 cidades. A previsão é chegar em

2006 com 14 milhões de assinantes. As TVs por assinatura empregam 52 mil

pessoas com previsão de 130 mil até o final do século. Possui 106 operadoras e

13 programadoras. Movimentou uma verba publicitária de, aproximadamente,

100 milhões de dólares em 1998 e transformou-se num dos negócios mais

atraentes. Estão sendo aberta 1.430 novas concessões (__ , Revista

Propaganda, marçoj98).

A TV por assinatura veio, sem dúvida, ampliar as possibilidades de

comerciais de resposta direta, principalmente porque sua audiência é bastante

definida (STONE, 1992; ROBINSON, 1993). O operador da TV por assinatura

sabe quem está ligado ao sistema, pois envia as faturas para pagamento todos

os meses. Os dados demográficos e outras informações psicográficas estão ao

alcance dos anunciantes. Além disso, a TV por assinatura conta com um

número bem maior de canais do que a TV normal, podendo oferecer uma

programação mais dirigida.

Essa definição mais clara da audiência é, sem dúvida, a grande

vantagem das propagandas de resposta direta veiculadas por canais de

assinatura sobre as propagandas tradicionais que sofrem grande dispersão e

muitas vezes são evitadas pelos telespectadoes por aparecerem em intervalos

comerciais (COSTAe TALARICO,1996).

BLIWAS (1996) ressalta que as ofertas das propagandas de TV com

resposta direta também estão mudando, assim como mudaram a abordagem

da mídia e da criação. As estratégias de compra de espaços na mídia tornaram-

se muito mais sofisticadas do que no passado, aponta BLIWAS (1996). A

veiculação não se restringe mais aos tradicionais horários marginais

(madrugadas e finais de semana), antes reservados aos comerciais de resposta

direta. Hoje, praticamente qualquer horário é uma possibilidade.

67



Diante dessas mudanças, a questão que se coloca é o papel das

agências de publicidade no futuro. Para BLIWAS(1996) é possivel que, ao lado

da função de criação. as agências realizem também a função de consultoria.

Seus clientes podem ser tanto os anunciantes quanto as emissoras que

necessitem de direcionamento estratégico.

Qualquer agência que puder ajudar seus clientes a escolher dez entre

mil emissoras estrategicamente mais adequadas às suas ofertas, terá um lugar

assegurado no futuro.

2.2.3.2. Diretrizes éticas para comerciantes diretos.

Embora a utilização da propagandas de resposta direta seja crescente,

com a adesão de grandes e diversas companhias, há quem discorde do sucesso

dessa nova forma de comunicação.

GOSDEN (1991), por exemplo, desconfia do sucesso da propaganda de

resposta direta, mais especificamente da propaganda de resposta direta pela

televisão. Para ele, a televisão é muito cara e muito limitada. Considerada um

"catálogo vivo", a televisão não pode oferecer acesso instantâneo como as

páginas coloridas do catálogo preferido do consumidor. Para assistir à

apresentação de um produto que desejam ver especificamente, todos os

telespectadores devem assistir à apresentação de vários produtos, como uma

programação convencional de televisão, até que seja anunciado o que se

desejou assistir.

A televisão, segundo GOSDEN (1991), não permite uma seleção mais

ampla. O leitor pode percorrer 64 páginas de um catálogo em casa em poucos

minutos e parar nos itens de interesse. Com um catálogo pela televisão, isso

levaria horas, e o consumidor não poderia congelar a imagem quando quisesse

ver mais de perto. Pelo menos por enquanto.
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GOSD~N (1991) conclui afirmando que os consumidores atuais acham a

junção catálogo, telefone e cartão de crédito a combinação perfeita. E a

televisão deveria acrescentar algo de novo nessa combinação, fornecendo, por

exemplo, acesso a todos os bancos de dados computadorizados que existam ou

que possam ser desenvolvidos e constantemente atualizados tais como,

horários das companhias aéreas, listagem múltiplas das imobiliárias, anúncios

de empregos, guias de restaurantes, livros publicados e assim por diante.

WITEK (1994), defende que algumas pessoas rejeitam os programas de

venda de produtos porque muitos dos primeiros comerciais de resposta direta

foram realmente questionados. Os abusos eram comuns nessa época. Os

produtos vendidos através da televisão podiam chegar com meses após terem

sido encomendados, enquanto outros nunca chegavam. Além disso, a maioria

dos produtos não tinha qualidade.

Alguns comerciais, segundo WITEK(1994), eram verdadeiros enganos ao

consumidor e serviam apenas de instrumento para vendedores de "dentes

afiados" com negócios imobiliários de caráter duvidoso, alimentos congelados

de má qualidade, pílulas dietéticas falsas e enciclopédias que não valiam nada

por preços exorbitantes. Os princípios da verdade na propaganda e a

declaração completa dos termos de venda, com freqüência, eram

negligenciados. O público televisivo descobria a duras penas que uma oferta

que parecia boa demais, de fato não era verdade.

Foi visando o comportamento ético dos comerciantes de marketing

direto, que a Direct Mail Marketing Association publicou uma série de 28

diretrizes éticas dentre as quais 15, que estão resumidos abaixo, têm

relevãncia específica para anunciantes de televisão (WITEK,1994):

1. Os comerciantes de resposta direta devem tornar suas ofertas claras e

honestas. Não devem representar mal um produto, serviço, publicação ou

programa e nem usar declarações enganadoras, parcialmente verdadeiras

ou exageradas. Todas as descrições e promessas devem estar de acordo com r
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as condições, situações e circunstâncias reais existentes na ocasião em que

é feita uma promoçáo.

2. Os comerciantes de resposta direta não devem desmerecer qualquer pessoa

ou grupo com base em sexo, raça, cor, credo, idade ou nacionalidade.

3. As solicitações, independente do meio usado, não devem conter matéria

vulgar, imoral, profana ou ofensiva, nem promover a venda de material

pornogrâfico ou outra matéria não-aceitável para propaganda em planos

morais.

4. Fotografias e trabalhos artísticos representando ou implicando a

representação de um produto, serviço ou programa para levantar fundos

para organizações sem fins lucrativos devem ser reproduções fiéis do

produto, serviço ou auxílio oferecido. Todos devem ser atuais e

verdadeiramente representativos.

5. Se forem usados testes de laboratório em propaganda, eles devem ser

competentes quanto à fonte e à metodologia. Não se deve usar referência a

dados de teste de laboratório em apoio a reinvidicações que distorçam ou

deixem de revelar seus verdadeiros resultados.

6. Os comerciantes de resposta direta não devem usar dados estatísticos

imprecisos, nem testemunhos dados originalmente para produtos ou

serviços diferentes dos oferecidos, nem testemunhos que façam declarações

ou conclusões incorretas.

7. Os comerciantes de resposta direta não devem fazer comparações de preço,

alegações exageradas sobre descontos ou economias, nem empregar preços

fictícios.

8. Os comerciantes de resposta direta devem identificar-se de modo

suficientemente claro em toda solicitação, a fim de possibilitar o cliente a

entrar em contato com eles.

9. Os comerciantes de resposta direta devem estar preparados para fazer a

entrega imediata de encomendas. Qualquer atraso deve ser prontamente

relatado ao consumidor, informando-o sobre seu direito de concordar com o

atraso ou obter reembolso.

10.0s termos e condições de garantia devem ser claros e devem limitar-se âs

capacidades e qualidades do produto ou serviço anunciado.
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II.Quando produtos ou serviços forem oferecidos numa base de satisfação

garantida ou dinheiro de volta, qualquer substituição ou reembolso

solicitado deve ser atendido prontamente.

l2.0s comerciantes de resposta direta não devem fazer ofertas CUJO teor

requeira que uma pessoa devolva o aviso de que não deseja receber outras

mercadorias, a fim de se evitar o débito indevido, a menos que todas as

condições sejam deixadas claras na oferta inicial, e aceitas pelo comprador.

13.Mercadoria não encomendada não deve ser enviada, a menos que tal

mercadoria seja clara e conspicuamente representada como "grátis" e o

recebedor claramente informado de seu direito de tratá-lo como brinde e de

fazer com ela o que melhor lhe aprouver, sem nenhum custo ou obrigação

de sua parte.
14.Um produto ou serviço que seja oferecido sem custo nem obrigação para o

recebedor deve ser incondicionalmente descrito como "grátis". O termo da

gratuidade também pode ser usado de maneira condicional quando a oferta

requerer que o recebedor compre algum outro produto ou serviço, desde que

todos os termos e condições sejam revelados com exatidão em conjunção

imediata .com o uso do termo "grátis"; o produto ou serviço requerido para

compra não pode ter o seu preço aumentado, nem a qualidade ou

quantidade diminuídas.
15.0s comerciantes de resposta direta que vendem cursos, catálogos ou

mercadorias para revenda ou que vendem ou alugam listas não devem usar

declarações enganosas no que se refere ás possibilidades de ganho, falta de

risco ou facilidade de operação.

Hoje, também os serviços de defesa do consumidor protegem os

telespectadores de qualquer ação mal intencionada de anunciantes, mas,

ainda assim, a maioria dos te1espectadores assiste aos comerciais de resposta

direta na defensiva, à procura de armadilha.

DE SIMONI (1997) alerta que, em promoção, deve-se sempre praticar a

verdade. O consumidor, consciente que está de seus direitos, não mais se

deixa enganar por apelos de falsos e irreais descontos. Não mais se deixa
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persuadir com os exageros de mensagens apresentadas criativamente. mas que

faltam com a verdade.

E DE SIMONI (1996) complementa afirmando que não existem mais

consumidores ingênuos ou inocentes. Não se sentindo mais respeitado, o

consumidor decide-se por não mais comprar daquela fonte vendedora,

divulgando entre seus grupos de convivência a insatisfação de que foi vítima.

BEZJIAN-AVERYe outros (1998), em pesquisa realizada com 96 pessoas

sobre as reações dos consumidores a propagandas interativas por computador

versus propagandas tradicionais (não interativas), constataram que a

propaganda de resposta direta não agrada a todos. A pesquisa revela que

consumidores mais "verbais" preferiam anúncio de mídias interativas, mas

consumidores mais "visuais" preferiam os anúncios tradicionais. Isso se deve

ao fato de que anúncios interativos são mais centrados em informações sobre

os produtos enquanto os anúncios tradicionais expressam-se mais pelas

imagens. Esse resultado levou os autores a concluírem que, às vezes, é

recomendável a utilização dos dois apelos concomitantemente, ou seja, apelos

visuais com interatividade.

As suspeitas que recaem sobre a propaganda de resposta direta é um

problema que, segundo WITEK(1994), só o tempo e a ética profissional podem

resolver. Os publicitários de resposta direta devem aliviar os temores do

público antes de servi-lo em grande escala, possibilidade inerente à televisão.

WILLIAMS (1994), entretanto, é mais otimista. Para ele, as várias

abordagens da televisão interativa representam as mais revolucionárias

formas de comunicação. E elas não serão apenas mais uma opção de mídia.

Elas irão alterar radicalmente as relações entre consumidores, mídia e

anunciantes.
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Para K088 (1993) e NA8H (1982), embora a televisão não funcione para

todos os tipos de ofertas, não existe outro meio de comunicação melhor para

demonstrar um produto em ação.

Com o desenvolvimento das redes de TV por assinatura, BLIWA8(1996)

prevê que a extensão lógica desses comerciais informativos, os infomerciais ou

shoppings na TV, são canais educativos que farão a mais perfeita combinação

com a informação. Cada um deles estará voltado a uma área específica de

interesse: viagens, computadores, música, etc. Um canal poderá ter um único

patrocinador (por exemplo, a Ford patrocinando o canal de automóveis), ou

uma combinação de patrocinadores, que não sejam concorrentes entre si (um

fabricante de vitaminas e uma cadeia de academias co-patrocinando um canal

alternativo de saúde).

Esses canais irão oferecer aos profissionais que fazem marketing direto

de artigos de alto valor a oportunidade de falar de seus produ tos com maior

profundidade e dramaticidade do que jamais teriam feito. Ao contrário da

maioria dos infomerciais, esses canais terão altos orçamentos para

programação e contarão com profissionais talentosos, capazes de produzir as

apresentações mais sofisticadas que podem incluir matérias do tipo

documentários, demonstrações e programas interativos, e perguntas e

respostas (BLIWA8,1996).

Todos esses canais de aprendizagem serão alicerçados na premissa de

que, se a informação fornecida for suficiente, os telespectadores podem tomar

decisões de comprar produtos e serviços embasados mais em conhecimento,

sem se preocuparem tanto com seus preços. O objetivo do profissional de

marketing direto será tornar o processo de aprendizagem tão fácil e confiável

quanto possível.

JONE8 (1999) afirma que o interesse primordial da propaganda deve ser

com o comportamento do consumidor e, embora ela seja capaz de afetar tal

comportamento de forma marcante, tende a ser obstruída em qualquer
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tentativa de mudá-lo pela uniformidade e regularidade dos padrões de compras

dos consumidores.

Analisaremos, então, no próximo capitulo, a ação da propaganda sobre o

comportamento do consumidor. Para KOTLER (1999) a seleção do mix

adequado de ferramentas promocionais será facilitada se a empresa tiver

algum conhecimento sobre os motivadores de compra dos clientes. Em geral,

uma empresa deve distinguir os papéis desempenhados pelas diferentes

ferramentas promocionais para poder selecioná-las e combiná-las

eficientemente.
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CAPÍTULO2.3

A Ação da Propaganda e as Reações do Consumidor

° estudo da motivação humana é vital para o entendimento dos

processos de comunicação e venda. Mas, chamar a atenção do consumidor e

mantê-la durante um dado período de tempo não é tudo que está envolvido na

propaganda.

2.3.1. Propaganda de Ação Direta e Propaganda de Ação Indireta

Existem muitos estudos na área da psicologia e da sociologia que

tentam desvendar o porque da capacidade de escolha dos consumidores, suas

preferências e imprevistas mudanças de atitude. E os publicitários também

estão inseridos nesse grupo procurando vislumbrar formas de aproximação

persuasiva, empenhados em enfrentar a concorrência que rodeia seus clientes

anunciantes (FARINAe FILHO, 1981).

Obviamente, o objetivo final da propaganda é produzir vendas. Mas isso

não ocorre de forma imediata à exposição dos consumidores ã propaganda.

Segundo BRINK& KELLEY(1963), a propaganda pode ser de ação direta ou de

ação indireta.

As propagandas que objetivam uma venda imediata são as de ação

direta - é o caso dos shoppings na TV. Geralmente eles contêm apelos que

estimulam o "compre agora". Mas os efeitos de longo prazo também são
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esperados nesse tipo de propaganda at ravés da construção da imagem positiva

da empresa e do produto.

A propaganda de ação indireta é, na maioria das vezes, de resultados de

longo prazo - tem efeito cumulativo para, gradualmente, construir um desejo

pelo produto e reduzir as barreiras que possam haver para sua adoção.

Mas, seja com propaganda de ação direta ou de ação indireta, a adoção

do consumidor a um produto, segundo McCARTHY(1978), é o fim de um

processo e não um acontecimento isolado. E nesse processo interferem

variáveis internas e externas ao consumidor, como veremos a seguir.

2.3.2. Variáveis de Influência do Processo de Compra

o comportamento de compra do consumidor, assim como cada um dos

estágios que compõe esse processo, são influenciados por fatores internos

(individuais) e externos (ambientais).

Para FARINA& FILHO (1981) não há duvida de que a ação de compra é,

por um lado o resultado de elementos intrínsecos ao produto, como seu

conteúdo e qualidade, seu sabor, sua estrutura, forma e cor, sua utilidade, seu

aproveitamento e reaproveitamento (produtos e embalagens), mas também

origina-se de motivos intrínsecos ao consumidor e comprador, geralmente

suscetíveis de estímulos, conselhos, imitações, imposições e demais forças de

estimulação externa.

Os fatores internos que interferem na decisão de compra do consumidor,

mais citados na literatura, são necessidades e motivos, personalidade,

percepção, aprendizagem, envolvimento e atitudes. Os fatores externos são

fatores sócio-culturais e fatores demográficos, como mostra Figura 3.
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Figura 3

MODELO DE COMPORTAMENTO DE COMPRA

Variáveis Psicológicas

• Motivos e necessidades
• Personalidade
• Percepção
• Aprendizagem
• Envolvimento
• Atitudes

Variáveis Sociais

• Fatores Sócio-Culturais
Grupos de Referência (família,
amigos).

• Fatores Demográficos
(renda, idade, educação)

Tomada de
Decisão Pessoal

1
Processo de Solução

do Problema de
Compra

Fonte: Uma adaptação de:

McCARTHY, Jerome e PERREAULT Jr., William D. Marketing Essencial. São

Paulo, Atlas, 1997.

Pessoa faz ou não a compra
(Resposta)
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2.3.2.1. Variáveis Internas

Analisando as variáveis internas ou psicológicas que influenciam o

comportamento do consumidor, temos:

Necessidades e Motivos: as necessidade, como vimos, são sentimentos básicos

do ser humano. Os motivos são as forças que estimulam o comportamento

para satisfazer essas necessidades.

Personalidade : embora muito discutido entre autores, acredita-se que a

personalidade do indivíduo, expressa pelo seu auto-conceito e pelo seu estilo

de vida, interfere sobremaneira no seu comportamento de compra.

Percepção : refere-se à maneira como o indivíduo seleciona, organiza e

interpreta os estímulos aos quais é exposto, tais como, preço e risco.

Aprendizagem : o processo de aprendizagem refere-se às mudanças de

comportamento pelas quais passa o consumidor como fruto de suas

experiências. Segundo afirma BRINK & KELLEY (1963), o processo de

aprendizagem é tão complicado que os psicólogos admitem que não têm um

total entendimento de suas dinâmicas. A teoria da aprendizagem ainda é objeto

de intensivas investigações.

Envolvimento : representa a intensidade do interesse do consumidor pelos

estímulos enviados pela empresa.

Atitudes : são avaliações próprias - favoráveis ou desfavoráveis - ou

sentimentos e tendências pró-ativos em relação a algum objeto ou dado.

Desenvolvidas ao longo do tempo através das experiências individuais e

contatos de grupo, as atitudes são altamente resistentes a mudanças (BOONE

& KURTZ, 1992).
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2.3.2.2. Variáveis Externas

Passando agora aos fatores externos, aqueles que, segundo os autores,

mais influenciam o comportamento do consumidor. encontramos:

Fatores Sócio-culturais : englobam os valores da sociedade em que o

consumidor está inserido, os fatores econômicos, a influência da mídia

utilizada para a comunicação e os grupos de referência que são os familiares,

amigos, grupos de trabalho, dentre outros.

Fatores Demográficos : são características demográficas do consumidor, tais

com: idade, renda, nível educacional, profissão, classe social, grupo étnico,

local de residência, dentre outros.

As discussões teóricas em torno do processo de compra e dos elementos

que influenciam o comportamento do consumidor durante esse processo,

apontam a propaganda como um dos fatores de influência externa diretamente

responsáveis pela decisão de compra. Entretanto, a literatura aponta que,

embora se reconheça essa afirmativa como verdadeira, da força de influência

da propaganda, não se pode abstrair o fator tempo nem tampouco a

experiência do consumidor.

Para ALDRIGHI(1989), a persuasão do consumidor inclui formação de

atitude, assim como condicionamento comportamental. Propaganda, atitude e

comportamento inter agem no tempo. E cada categoria de produto tem uma

forma própria e um tempo próprio de fazer interagir esses elementos.

Será objeto de nosso estudo, portanto, a propaganda de resposta direta

pela televisão, um fator externo de origem sócio-cultural, e o processo pelo

qual passa a audiência quando exposta a esse tipo de comunicação, desde o

momento em que recebe a mensagem até a sua ação de compra. Para tal,

discutiremos os modelos de vários autores que tentam explicar o impacto da

propaganda tradicional sobre o comportamento do consumidor e, ao final,

80



buscaremos identificar um modelo que tente explicar esse comportamento

diante das propagandas de resposta direta pela TV, os shoppinqs nu TV.

2.3.3. O Modelo do Processo de Compra do Consumidor

o Comportamento de consumo é definido como comportamento de

procura, busca, compra, uso e avaliação de produtos e serviços para satisfazer

necessidades (GADE, 1998).

o comportamento do consumidor é, portanto, o conjunto de atividades

diretamente envolvidas na obtenção, consumo e disposição de produtos e

serviços, incluindo os processos de decisão que precedem e sucedem essas

ações (ENGELe outros, 1995).

o estudo do comportamento e da psicologia do consumidor é realizado

para permitir o desenvolvimento de estratégias de marketing mais eficazes. E

os profissionais de marketing devem estar familiarizados com os princípios

básicos da motivação do homem porque atrás de toda demanda de mercado há

desejos e necessidades humanas.

Segundo BRINK & KELLEY(1963), a diferença básica entre desejo e

necessidade é que a necessidade nasce da privação de um impulso básico;

quando essa necessidade avança para o nível da consciência e o indivíduo a

percebe, despertando preferências notáveis por tipos específicos de bens e

serviços, então o desejo está criado. E o trabalho do profissional de Marketing

é chamar a atenção da audiência para uma necessidade latente, transformá-la

num desejo e demonstrar que seu produto ou serviço oferece a melhor solução

para satisfazer esse desejo.

Vale salientar, entretanto, que embora se acredite que o comunicador

possa até criar um desejo pelo produto que está sendo anunciado, é duvidoso

que ele seja capaz de criar uma necessidade.
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Na verdade, estudar o comportamento do consumidor não é assunto

fácil porque as pessoas são únicas, complexas, imprevisíveis e, até certo ponto,

irracionais. Mas tentando explicar de forma generalizada o processo de compra

e a formação das atitudes e dos comportamentos dos consumidores, alguns

modelos foram criados.

Enfocando primeiramente o processo de compra, encontramos cinco

etapas que, supostamente, o indivíduo enfrenta, desde o reconhecimento de

uma necessidade ou de um desejo, até a avaliação pós-compra. Para identificar

essas etapas, utilizamos o modelo demonstrado por REIBSTEIN (1985),

exposto na Figura 4.
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Figura 4

o PROCESSO DE COMPRA DO CONSUMIDOR

Reconhecimento do
Problema

...•"
Busca de

Informações

....•..

Avaliação de Alternativas

....•.

Decisão de
Compra

Avaliação
Pós-Compra

Fonte:
REIBSTEIN, David. Marketing: concepts, strategies and decisions.

Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, Inc., 1985.
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No prunctro estagio - reconhecimento do problema - o problema

identificado é lima necessidade ou um desejo não satisfeito. Em outras

palavras, é algo que dificulta ou impossibilita o consumidor de atingir um certo

objetivo.

No segundo estágio - a busca de informações - o consumidor passa a

buscar informações sobre as formas de solucionar seu "problema", buscando

reduzir os riscos envolvidos na compra. O consumidor pode ter necessidade de

informações diferentes nos diversos estágios que antecedem a compra.

Informações que definem o produto e auxiliam a desenvolver os critérios de

avaliação serão de grande utilidade nesse momento. Os atributos corporativos

devem ser cuidadosamente informados. Dados sobre preço relativo e

disponibilidade do produto também são importantes nessa etapa do processo

de compra. O consumidor irá prestar atenção a algum item dessas informações

por duas razões: porque as informações são necessárias para sua formação de

critérios de avaliação, isto é, porque elas são imprescindível para atingir as

metas desejadas de compra (atenção voluntária), ou porque as informações são

uma novidade, uma surpresa e fontes de expectativas esperadas (atenção

involuntária) .

No terceiro estágio do processo de compra - avaliação das alternativas -

o consumidor potencial passa a avaliar todas as alternativas de compra no que

se refere à categoria de produto e ãs marcas. Esse, segundo GADE (1998), é o

momento da escolha porque o indivíduo tem possibilidades finitas e limitadas

de satisfazer suas necessidades e desejos infinitos. Nesse processo de escolha,

o homem tende a maximizar o consumo, isto é, havendo um limite para a

satisfação dos seus desejos, procurará escolher, dentro de suas possibilidades,

aquilo que lhe dê o máximo prazer.

Passando para o quarto estágio - decisão de compra- o consumidor

decide se compra o produto ou serviço, ou se adia a decisão para outro

momento, outra situação ou outro lugar.
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Finalmente, H avaliuçúo pós-compra surge no quinto estágio, quando o

consumidor estima o seu nivcl de satisfação com o produto ou o serviço

adquirido. A satisfação do consumidor aumenta a probabilidade de que a

compra se repita e afeta o nível de informaçóes que ele passará de "boca em

boca" para outros consumidores. Para tal satisfação são importantes não

apenas as características do produto mas também o nível de expectativas do

consumidor.

É no momento do pós-compra que pode surgir a dissonância cognitiva,

definida como a falta de harmonia entre as várias percepções do comprador

sobre o produto adquirido e as alternativas rejeitadas. A teoria da dissonância

cognitiva, segundo GADE (1998), tem sido estudada em relação a várias

situações de conflito. Ao estudo da psicologia do consumidor interessa

especialmente o aparecimento de dissonância pós-decisória. Quando o

consumidor opta por uma alternativa entre as inúmeras ofertas, após ter

avaliado, na medida do possível, os prós e os contras de cada uma, pode surgir

um momento de dúvida que coloca o indivíduo em dissonância que, então, terá

que ser reduzida.

De acordo com KOTLER (1985), GIGLIO (1996) e outros, o especialista

de Marketing deve ajudar o comprador a encontrar a confirmação para sua

escolha, eliminando a dissonância cognitiva por meio de algum esforço

positivo, sob pena de perder seu cliente.

REIBSTEIN (1985), analisando o processo de compra, afirma que o

indivíduo pode seguir plenamente cada uma dessas etapas, como pode

também pular algumas delas ou mesmo voltar a algum estágio inicial quando

já estiver quase chegando à decisão de compra.

Entretanto, segundo a literatura, o comportamento do consumidor

referente à aquisição ou rejeição de um produto está diretamente relacionada à

formação de atitudes, assunto abordado no próximo item.
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2.3.4. Dimensões da Atitude - Cognitiva, Afetiva e Comportamental

São muitos os modelos teóricos que tentam explicar como o consumidor

se comporta sob o efeito de mensagens publicitárias. A preocupação maior diz

respeito à ação da propaganda sobre as atitudes e o comportamento do

consumidor.

As atitudes, segundo GADE (1998), têm sido encaradas como sendo um

sistema com três componentes básicos e inter-relacionados, a saber: a) o

cognitivo; b) o afetivo; c) o comportamental. (VerFigura 5).
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Figura 5

COMPONENTES DA ATITUDE

ATITUDE

/
Componente Cognitivo

(Crenças)
Componente

Afetivo
(Sentimentos)

Componente
Comportamental

(Intenções de
Comportamen to)

Fonte:
ENGEL, James F. e outros. Consumer Behavior. Eighth Edition. Orlando, FL,

The Dryden Press, 1995.
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o componente cognitivo diz respeito a todo um conjunto de elementos

racionais que um individuo adquire através de aprendizado. Envolve idéias,

conceitos, atitudes e fatos que contribuem para a habilidade para raciocinar,

resolver problemas e aprender coisas sem a experiência (HAWKINS, 1989).

o componente afetivo ou de sentimento relaciona-se às emoções ligadas

ao objeto, o qual é sentido como amado ou odiado, querido ou detestado

(GADE, 1998).

o componente comportamental ou de tendência à ação tem sido

avaliado como uma provável predisposição para a ação. Se o indivíduo tem

uma atitude favorável em relação a determinado objeto, terá uma

predisposição para agir favoravelmente, e se tem uma atitude negativa deverá

agir desfavoravelmente. A tendência à ação é constituída em parte por

respostas aprendidas e remete a experiências passadas (GADE, 1998). A

Figura 6 demonstra a influência da atitude sobre o comportamento.
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Figura 6

UMA vrsão DA RELAÇAO ATITUDE E COMPORTAMENTO

Componente Cognitivo
(Crenças)

Atitude

Componente
Comportamental

(Intenções de
Comportamento)

Componente
Afetivo

(Sentimentos)

Fonte:
ENGEL, James F. e outros. Consumer Behavior. Eighth Edition. Orlando, FL,

The Dryden Press, 1995.

Comportamento
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Relacionados a essas três dimensões alguns modelos de ação da

propaganda sobre as atitudes e o comportamento do consumidor merecem

destaque, como veremos a seguir.

2.3.5. Modelos de Ação da Propaganda

2.3.5.1. O Modelo AIDA

o modelo ArDA, criado em 1925 por E. K. Strong e cujo nome AIDA é

um recurso de memorização (KOTLER, 1985), representa quatro sucessivos

estágios de comportamento pelos quais o consumidor passa quando exposto à

ação da propaganda, desde o despertar da necessidade até a compra do

produto. Os estágios são: Atenção, Interesse, Desejo e Ação.

O McCARTHY(1978) classifica essas ações não como estágios definidos

mas como tarefas promocionais fundamentais e inter-relacionadas de

responsabilidade do anunciante, que são: 1- atrair a atenção da audiência; 2-

manter seu interesse, 3- estimular-lhe o desejo e 4- desencadear a ação de

compra.

Relacionando esses estágios às dimensões do comportamento, temos a

representação exposta na Figura 7.
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Figura 7

MODELOAIDA

DIMENSÕES DA ATITUDE ETAPAS DO
AIDA

Comporta mental AÇÃO
..;fIo..

Afetiva DESEJO

i
INTERESSE-I

Cognitiva ATENÇÃO

Fonte:
STRONG, E. K. The Psycology of Seilling. New York, McGraw Hill, 1925. em:

KOTLER, Philip. Marketing - edição compacta. São Paulo, Atlas, 1985.
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A atenção se dá quando as sensações decorrentes da estimulação dos

receptores sensoriais são levadas ao cérebro para serem decodificadas. Faz

com que o individuo passe a estar alerta e a dedicar sua capacidade de

processamento de informações aos estímulos aos quais está exposto,

direcionando-a a um ou a alguns estímulos em particular, escolhendo-os entre

todos os outros (GADE, 1998).

ENGEL (1995) reforça que a atenção depende tanto de fatores externos,

como, no caso da propaganda, tamanho do anúncio, grau de repetição, cores,

iluminação, dentro outros, como de fatores internos, trais como, necessidades

e valores individuais

A atenção pode ser planejada, quando o consumidor está buscando algo

e, portanto, dirige sua atenção, ou pode ser involuntária, quando,

repentinamente, algo capta sua atenção sem que haja predisposição para

tanto, e pode ser espontãnea a partir de um interesse, o que situaria esta

forma entre as duas anteriores (GADE, 1998).

Entretanto, devido ao grande número de estímulos publicitários ao qual

um indivíduo é exposto, maior do que é desejável e possível processar, a

atenção torna-se seletiva, quando apenas alguns estimulos são absorvidos pelo

receptor das mensagens. O processo de informação a seguir demonstra a

atenção seletiva após exposição aos estimulos:

Estímulo•Exposição Seletiva•Atenção Seletiva

••
Interpretação

Retençãr Seletiva•Processamento de Informação
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o interesse diz respeito à importância atribuída a determinado estímulo.

Está diretamente relacionado à percepção dos estímulos. Percebe-se aquilo a

que se tem interesse. Segundo GADE (1980) a percepção refere-se aos

processos pelos quais o indivíduo recebe estímulos através dos seus vários

sentidos e os interpreta. Daquilo que o consumidor percebe vai depender em

parte seu comportamento de consumo, pois os estímulos fisicos e sociais tém

que ser percebidos e decodificados.

o desejo, segundo BRINK & KELLEY (1963), surge a partir da

consciência sobre o impulso básico da necessidade. Quando a necessidade

avança para o nível da consciência e o indivíduo a percebe despertando

preferências notáveis por tipos específicos de bens e serviços, está criado o

desejo.

A ação é a expressão comportamental do indivíduo que poderá ser de

compra do produto anunciado, ou rejeição, caso não desperte seu interesse e

desejo.

2.3.5.2. O Modelo de Hierarquia de Efeitos

o modelo de Hierarquia de Efeitos, de LAVIDGE& STEINER (1961),

define seis estágios pelos quais passa o consumidor antes da decisão de

compra: percepção, conhecimento, gosto, preferência, convicção e compra.

Relacionando cada um desses estágios às dimensões da atitude e às

formas de promoção relevantes em cada estágio, temos a representação da

Figura 8.
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Figura 8

MODELO DE HIERARQUIA DE EFEITOS

Componentes da Movimentação Tipos de Propagandas e
Atitude Para a Compra Promoções relevantes

em cada estágio.

- Exposição em pontos-de-
Comportamental COMPRA venda

i
- Últimas ofertas
- Redução nos preços

CONVICÇÃO

T
- Anúncio competitivos
- Argumentos
convencedores

Afetiva PREFERÊNCIA - Propaganda

t institucionais

GOSTO

t
CONHECIMENTO - Propaganda com textos

Cognitiva t descritivos
- Slogans, jingles

CONSCIÊNCIA - Campanhas provocativas

Fonte:
LAVIDGE, Robert J. and STEINER, Gary A. A Model of Predictive Measurement

of Advertising Effectiveness. Jaurnal of Marketing. October, 1961, pgs. 59-
64.

94



Segu indo a in tcrpretaçào de KOTLER(1997), assim temos descrita cada

etapa do modelo de Hierarquia de Efeitos:

Conscientização (Awareness): a tarefa inicial do comunicador é gerar a

consciência da audiência em relação ao produto ou á marca.

Conhecimento (Knowledge): a audiência pode ter consciência da existência do

produto mas não saber muito sobre ele. O comunicador precisa então saber

quantas das pessoas que compõem a audiência possuem pouca, alguma ou

nenhuma informação sobre o produto e gerar-lhe o conhecimento necessàrio.

Gostar (Liking): além de saber sobre o produto, a audiência precisa nutrir

sentimentos agradáveis em relação a ele. É tarefa do comunicador despertar

tais sentimentos.

Preferência (Preference): a audiência pode gostar do produto mas não preferi-lo.

Nesse caso, o comunicador deve buscar a preferência do consumidor

promovendo suas qualidades, valores, desempenho e outras características.

Convicção (Conviction): a audiência pode ter a preferência pelo produto mas

ainda não estar convicta de que deve comprá-lo. A tarefa do comunicador é

construir essa convicção entre os consumidores interessados.

Compra (Purchase): finalmente, alguns consumidores podem ter a convicção de

que devem comprar o produto mas não agirem nesse sentido. O comunicador

deve levar os pretensos compradores á etapa final de compra. Essas ações

devem incluir ofertas de preços baixos, prêmios, e outros instrumentos

promocionais. Nesse estágio, a propaganda de resposta direta pela TV é efetiva,

buscando a imediata resposta da audiência através da solicitação do produto

pelo telefone informado na propaganda.

LAVIDGE & STEINER (1961) afirmam que esses seis estágios indicam

três funções básicas da propaganda:
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1- os dois primeiros estágios. consciência e conhecimento, relacionam-se com

a função informação e ú dimensão cognitiva do consumidor;

2- o terceiro. o quarto e o quinto estágios, gosto, preferência e convicção,

referem-se á dimensão afetiva, ou seja, ao desenvolvimento de sentimentos

ou atitudes favoráveis em relação ao produto, e

3- o último estágio, a compra, refere-se à ação ou estímulo para a aquisição do

produto, e está no nível comportamental.

2.3.5.3. O Modelo de Colley

Outro modelo de efeito da propaganda sobre as atitudes e o

comportamento do consumidor é o Modelo de COLLEY(1962). Esse modelo

demonstra duas forças agindo sobre o consumidor: de um lado os esforços de

Marketing da empresa que tentam levar o consumidor do estado de

desconhecimento do produto à percepção, compreensão, convicção e,

finalmente, à ação de compra, enquanto forças contrárias tentam anular essas

ações mercadológicas e evitar a compra.

Dentre as forças contrárias, estão os competidores que,

constantemente, tentam fazer com que os consumidores mudem para suas

marcas. Lapsos de memória são também forças contrárias significantes - as

pessoas esquecem muito rápido um nome de marca ou o beneficio de um

produto, a não ser que ele esteja sendo sempre lembrado.

Alguns autores enfatizam, entretanto, que a mera repetição da

mensagem não leva o consumidor à adoção do produto se não houver uma

necessidade ou um desejo potencial. E mesmo que o faça, a recompra depende

da satisfação do consumidor no uso do produto, do tempo decorrido para a

satisfação prometida e da intensidade da satisfação.

A repetição, inclusive, segundo GADE (1998), quando excessrva, pode

causar fadiga no receptor e levá-lo a uma sobrecarga cognitiva, quando há um
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número maior de informações que o individuo consegue ou deseja processar. O

efeito da cornunicaçáo. nesses casos, é reduzido. dando espaço para a ação da

concorrência.

Na Figura 9 estã modelo de Colley.
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Figura 9

MODELO DE COLLEY

FORÇAS DE MARKETING
- propaganda
- promoção de vendas
- venda pessoal
- publicidade
- recomendações de uso
- desenho do produto
- utilidade
- exposições
- preço
- embalagem

DESCONHECIMENTO

PERCEPÇÃO

COMPREENSÃO

CONVICÇÃO /~

AÇÃO

FORÇAS CONTRÁRIAS
- competição
- lapsos de memória
- resistências às vendas
- atritos de mercado

Fonte:
COLLEY, H. Russel. Squeezing the waste out of advertising. Harvard

Business Review. Sep.-Oct., 1962, pg. 76-88.
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Na dimensão cognitiva estão o conhecimento a ser gerado, a percepção

do produto e a compreensão da mensagem. Na dimensão afetiva, está a

convicção e na dimensão cornportamental, a ação de compra.

COLLEY(1962) afirma que esses estágios do processo de comunicação,

com uma denominação ou outra, são tão velhos quanto a propaganda, pois é

inconcebível que se possa querer que um consumidor aceite um produto sem

que o conheça. Da mesma forma, não se pode querer que ele esteja convicto de

que representa uma boa aquisição sem que compreenda sua mensagem.

2.3.5.4. O Modelo de Aldrighi

ALDRIGHI (1989) analisando a influência da propaganda sobre o

consumidor, vai além do estudo de como a propaganda funciona e sugere um

modelo ideal de como a propaganda deveria funcionar.

Em seu estudo ALDRIGHI (1989) aborda duas correntes teóricas. A

primeira supõe que a propaganda provoca a propensão a comprar e consumir

determinado produto através da formação de atitude:

PROPAGANDA ATITUDE COMPRA

A segunda corrente pressupõe que a propaganda age mais diretamente

sobre o comportamento de compra. Predispõe à compra do produto sem que o

consumidor se dê conta de que está alterando sua forma habitual de pensar ou

agir. Segundo esta concepção, a propaganda deixaria impressões e imagens

não necessariamente conscientes que se manifestam, oportunamente, no

momento da compra do produto. As atitudes de preferência e recompra formar-

se-iam, provavelmente, após o uso continuado do produto como racionalização

da escolha:
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PROPAGANDA COMPRA -- __ ATITUDE

Inserindo essas duas correntes teóricas na análise de GADE (1998),

percebe-se que existe evidentemente uma relação direta entre atitude e

comportamento, embora, segundo a autora, ainda não pode ser comprovada

empiricamente. GADE (1998) afirma que embora as atitudes tenham alto grau

de resistência a mudanças, presume-se que uma mudança de atitude leva a

uma mudança de comportamento. E existem alguns resultados de pesquisa,

ainda não conclusivos, que indicam que isso ocorre.

Entretanto, conforme GADE (1998), também existem algumas pistas

interessantes que indicam uma mudança de atitude em função de uma

modificação no comportamento. FESTINGER (em GADE, 1998), baseado em

sua teoria da dissonância cognitiva, demonstrou, experimentalmente, que se

uma pessoa se engajar em comportamento contrário a seus valores e atitudes

devido a uma recompensa oferecida, entra em dissonância, e, para eduzi-Ia,

promove uma mudança de atitude visando torná-la coerente com o

comportamento.

Entretanto, ALDRIGHI (1989), em suas críticas às duas correntes,

afirma que, de certa forma, ambas exageram o poder de influência da

propaganda quando ela é apontada como o elemento modificador da atitude e

do comportamento.

A primeira corrente superestima o poder formador de opinião da

propaganda enquanto que a segunda o faz pelo poder condicionante de

comportamento que atribui à propaganda, supondo a existência de um

consumidor obediente, praticamente sem vontade e convicções próprias.

Partindo dessa análise, ALDRIGHI(1989) sugere um modelo prático que,

a seu ver, mostra como a propaganda deve funcionar em termos ideais. Esse

modelo do processo de persuasão da propaganda está organizado em três

colunas que mostram como a evolução da atitude em relação à marca {coluna
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central) é suportada. de um lado, pela continuidade da comunicação (coluna à

esquerda) e de outro lado, pela evolução da experiência com a marca (coluna à

direita), até a estruturação do hábito de uso.

o modelo está exposto na Figura 10.
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Fi~u r a lO

MODELO DE PERSUASÃO

Predisposições
Básicas

+
~

Expectativas •Estímulo Positivas Compra

~

Confirmação ~ Satisfação ••• Experimentação

!
Reforço ~ Atitude • Recompra

Favorável

!
Preferência / ~ Habito de Uso
Fidelidade

Fonte:
ALDRIGHI, Vera. Eficiência publicitária e pesquisa de comunicação; em: Tudo que você queria

saber sobre propaganda e ninguém teve paciência para explicar. São Paulo, Atlas, 1989.
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Segundo explicação da autora (ALDRIGHI. 1989). o modelo deve ser lido

como se segue:

- o consumidor tem predisposições básicas que podem ser problemas,

necessidades, crenças, sentimentos e preferências definidas em relação à

categoria de produto em questão;

- recebe, então, através de estímulo inicial da propaganda, a promessa de uma

nova marca que o faz alimentar expectativas que despertam o seu desejo e o

interesse em experimentá-lo;

- quando se dá a oportunidade, o desejo despertado traduz-se em compra da

marca anunciada;

- após a compra dá-se o consumo, momento em que o desempenho da marca é

avaliado e o consumidor confirma, através da sua experiência, a veracidade da

promessa da propaganda;

- a satisfação inicial gera no consumidor disposição para receber as repetições

da propaganda que é vista como uma confirmação da sua experiência positiva,

passando, a partir daí, a funcionar como um reforço que sustenta uma atitude

favorável em relação à marca;

- e assim, atitude positiva apoiada pelo reforço publicitário, favorece a

continuidade da compra, a formação do hábito de uso e a desejada fidelidade à

marca.

o resultado ideal, portanto, que é a preferência do consumidor pela

marca, chega ao final de todo um processo para o qual contribuíram: as

necessidades do consumidor, o tempo, o estimulo inicial da propaganda, o

desempenho do produto e a continuidade da comunicação.

A ação da propaganda, nesse processo, deve ser contínua e deve ocorre

em dois momentos importantes: um antes e outro após a experiência com a

marca. Antes, gerando expectativas positivas sobre a marca. E após a

experiência, sustentando e renovando, continuamente, uma atitude favorável à

recompra da marca (ALDRIGHI,1989).
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2.3.6. A Pesquisa de Propaganda

o aumento dos custos relativos de mídia, associado à redução das

verbas disponíveis para investimento, vem despertando o mercado para a

necessidade de segmentação. Segmentar, em primeira instãncia, significa

identificar mais detalhadamente o grupo de consumidores de maior potencial,

e encontrar a melhor forma de falar com ele. Preferivelmente, só com ele, sem

desperdícios (FERRAR!,1994).

Mas, como prever que uma propaganda funcionará? Segundo autores,

não há como garantir que uma propaganda conseguirá mover o consumidor

em todos os estágios que o levará á compra do produto anunciado, mas

existem testes de comunicação que podem minorar os riscos de insucesso de

um comercial.

KOTLER (1995) aponta três testes de propaganda antes de ela ser

transmitida, também chamados de pré-testes. O primeiro é a avaliação direta

em que vários anúncios são expostos em um painel para que os consumidores

dêem suas opiniões. Essas avaliações diretas indicam a capacidade das

propagandas de atrair a atenção dos consumidores e seu efeito sobre eles.

Embora seja um método imperfeito para mensurar o impacto da propaganda,

uma boa avaliação como resultado indica um anúncio potencialmente

eficiente.

o segundo método é o teste de portfolio onde os consumidores vêem e

ouvem um conjunto de propaganda durante o tempo que julgarem necessário,

e depois discorrem sobre todos os anúncios e seus conteúdos. O nível de

lembrança dos consumidores indica se a propaganda foi percebida como o

desejado pelo anunciante e se sua mensagem foi compreendida.

O terceiro método, teste de laboratório, utiliza equipamentos para

avaliar as reações psicológicas dos consumidores a uma propaganda -

batimentos cardíacos, pressão arterial, dilatação da pupila, transpiração.
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Esses testes medem a capacidade da propaganda de atrair a atenção, mas

revelam pouco de impacto sobre as crenças, atitudes e intenções dos

consumidores.

Além dos testes aplicados antes da veiculação da propaganda, alguns

são também executados após a veiculação da campanha. São os chamados

pós-testes.

KOTLER(1995), também indica dois métodos populares de pós-testes

de propaganda: os testes de memória e os testes de reconhecimento. No

primeiro, o anunciante pede que as pessoas expostas aos comerciais discorram

sobre tudo que se lembram a respeito das propagandas que viram. Os índices

de lembrança indicam a capacidade da propaganda de ser notada e retida.

Nos testes de reconhecimento, o pesquisador solicita que os

consumidores indiquem, entre os elementos apresentados referentes a várias

propagandas da empresa e de concorrentes, se reconheceram alguma coisa

que já tinham visto antes. Os índices de reconhecimento podem ser utilizados

para a avaliação do impacto das propagandas em diferentes segmentos de

mercado e para comparar as propagandas da empresa com a de seus

concorren tes.

LAVIDGE& STEINER (1961), com base no seu modelo de Hierarquia de

Efeitos, afirmam que a propaganda deve ser vista como uma força que move

as pessoas para cima de sete degraus (Figura 11), e que a pesquisa de

propaganda pode ser utilizada para avaliar como a propaganda está movendo

um específico "target" de mercado para cima nos estágios que levam à compra.
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Figura 11

AÇÃO DA PROPAGANDA

compra

Pessoas que têm
convicção da

decisão de
compra

Pessoas que preferm o
produto às outras

alternativas de compra

Pessoas que gostam do produto

Pessoas que sabem o que o produto/serviço tem
a oferecer

Pessoas que são meramente conscientes da existência
do produto ou serviço.

Compradores potenciais que não sabem absolutamente nada sobre a
existência do produto ou serviço.
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Alguns dos problemas relacionados a esses tipos de pesquisa é saber

quais os estágios que mais estimulam a maioria das pessoas a comprar,

quantas pessoas há em cada um dos estágios e quem está em que estágio.

RICHERS (1996) afirma que as pessoas só aceitam e, sobretudo, só

retêm aquelas mensagens que coincidem com os seus valores e as suas

atitudes. Todas as outras são rejeitadas. Por isso as agências de publicidade

falam em uma exposição, percepção e retenção seletiva, reconhecendo que

apenas uma pequena parte das mensagens enviadas é decodificada, e que,

desta pequena parte, uma parcela ainda menor pode contar com o apoio ou a

vontade de comprar do consumidor.

Para evitar maiores erros nessa medição, LAVIDGE & STEINER (1961)

fazem três advertências:

1- é indispensável, por parte do pesquisador, o claro entendimento das

funções da propaganda;

2- a importância da medição é igual em todos os estágios que levam o

consumidor à compra e não apenas no estágio da compra em si;

3- todos os elementos que compõem a imagem da empresa e de seus produtos

devem ser considerados com o mesmo grau de importância na

movimentação do consumidor nos diversos estágios que levam à decisão de

compra.

Uma outra visão sobre pesquisa de propaganda está contida na análise

de HALL(1992). Em sua visão pragmática, uma pesquisa sobre os efeitos da

propaganda deve considerar dois tipos de respostas: a resposta do consumidor

à propaganda e a resposta do consumidor á marca anunciada. Segundo ele,

esse ponto é amplamente reconhecido pela propaganda mas ignorado pela

pesquisa. HALL(1992) defende ainda que ambas as respostas (à propaganda e
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à marca) são muito mais efeitos do relacionamento do consumidor com a

imagem da marca do que com a percepção da mensagem, o fator mais

considerado nos outros modelos.

A Figura 12 mostra o modelo de HALL(1992).

108



-o
\O Propaganda

Figura 12

MODELO DE PESQUISA SOBRE A AÇÃO DA PROPAGANDA

Atitudes
Identificação

Registro das
características

da Marca Vendas

1
Proposta

Informação

Fonte:
HALL, Mike. Using advertising frameworks - different research model for diffrente campaigns.Londres, ADMAP,

march, 1992.



Na verdade, não existe uma única medida de pesquisa privilegiada e

decisiva para prever o impacto da comunicação sobre os consumidores. O mais

comum é a medição do efeito da propaganda sobre vendas após veiculadas.

Uma forma de mensurar o efeito da propaganda sobre vendas é

comparar o nível de vendas anterior com os gastos anteriores com propaganda.

Outra forma é através de análises experimentais. Por exemplo, para testar os

efeitos dos diferentes níveis de gastos com propaganda, uma empresa pode

variar a quantia que gasta em diferentes ãreas de mercado e avaliar as

diferenças dos níveis de venda resultantes. Pode gastar a quantia normal em

uma ãrea de mercado, metade em uma segunda área, e o dobro em uma

terceira. Se os três mercados forem semelhantes e se todos os outros esforços

de marketing, nas três ãreas, forem os mesmos, as diferenças de vendas de

uma área para outra podem relacionar-se ao nível de propaganda.

Experiências mais complexas podem ser planejadas incluindo-se outras

variáveis, tais como, diferenças das propagandas ou das mídias usadas

(KOTLER,1995).

Entretanto, segundo KOTLER (1995), o efeito da propaganda sobre

vendas é geralmente mais difícil de ser mensurado do que o efeito da

comunicação sobre a atitude e o comportamento do consumidor, dado que as

vendas são afetadas por muitos fatores além da propaganda - como

características, preço e disponibilidade do produto.

Autores e publicitãrios concordam que o debate teórico e metodológico

em torno da eficiência publicitãria não oferece respostas definitivas sobre o

assunto. Ao invés disso, mostra que não existe uma forma única de

funcionamento da propaganda, tampouco existe o que se poderia chamar de

propaganda mais eficiente.

Entretanto, respeitadas a singularidade de cada indivíduo, FERRAR!

(1994) aponta alguns aspectos fundamentais que devem ser considerados na

propaganda:
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1. Trafegar dentro do repertório cognitivo comum à maior parcela possível do

público-alvo definido - do contràrio a mensagem não será entendida.

2. Posicionar-se dentro da aceitação do grupo - fora desse campo a mensagem

não será entendida.

3. Utilizar argumentos de concordância geral - o esforço necessàrio para

mudar atitudes e comportamentos estabelecidos é muito grande, além do

que, o consumidor tende a ser seletivo, evitando o contato com mensagens

conflitantes e procurando aquelas que reforcem seu ponto de vista e

preservem suas crenças internas.

4. Utilizar argumentos críveis - ser o pnrneiro a dizer uma verdade

"acreditável" promove o comprometimento do consumidor e coloca o produto

. numa posição forte, bastante resistente à contra-argumentação do

concorrente.
5. Ancorar seus argumentos de venda em pontos sólidos do repertório

cognitivo do consumidor ajuda a garantir a resistência à contra-persuasão.

6. Deixar o consumidor participar do processo de comunicação. Quando

deixamos o consumidor concluir, ao invés de apresentar a conclusão, a

comunicação tende a ser mais persuasiva.

ALDRIGHI (1989) declara que o importante é entender mais a

complexidade da propaganda e sua natureza prática, sem tentar reduzi-la a

fórmulas ou simplificações teóricas.

Reconhecemos que é útil pensar em termos de um modelo onde a

propaganda é mostrada como uma força que move as pessoas em uma série de

degraus em direção à compra. Não se pode, entretanto, é deixar de lado a

curiosidade de conhecer, cada vez melhor, a infinidade de fatores que fazem a

propaganda funcionar.

Essa verdade acentua-se diante da existência de uma propaganda como

o shopping na TV que não invade a programação corrente. Ela é um programa

com horàrio definido e que, por despertar nos consumidores uma atenção
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voluntária, supostamente já superaria as primeiras etapas de "despertar da

atenção para a mensagem", citadas nos modelos teóricos.

Para comprovar esse e outros pressupostos, uma pesquisa de campo

com entrevistas em profundidade foi realizada e encontra-se descrita no

capítulo a seguir.
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Capítulo 3 - A PESQUISA DE CAMPO

3.1. Descrição da Pesquisa

3.1.1. Metodologia de Pesquisa

3.l.2. O Problema da Pesquisa

3.l.3. Objetivos da Pesquisa

3.l.3.l. Objetivo Geral

3.l.3.2. Objetivos Específicos

3.1.4. Instrumento de Pesquisa

3.l.5. Método de Amostragem

3.1.5.1. A Amostra
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CAPÍTULO3.1

Descrição da Pesquisa

3.1.1. Metodologia de Pesquisa

Existem, basicamente, três formas de pesquisa: as exploratórias, as

descritivas e as causais. AAKERe outros (1995), afirmam que essas categorias

diferem em função do propósito e das perguntas das pesquisas, bem como da

precisão com que as hipóteses são formuladas e dos métodos de coleta de

dados usados.

A pesquisa exploratória, utilizada em nosso estudo, visa prover o

pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em

perspectiva. Embora não permita generalizações em seus resulados, é

apropriada para os primeiros estágios da investigação quando a familiaridade,

o conhecimento e a compreensão do fenõmeno por parte do pesquisador são,

geralmente, pouco ou inexistentes. Esse tipo de pesquisa é particularmente

útil quando se tem uma noção muito vaga do problema de pesquisa (MATIAR,

1996).

Na pesquisa descritiva, ao contrário do que acontece na pesquisa

exploratória, a elaboração das questões de pesquisa pressupõe profundo

conhecimento do problema a ser estudado. O pesquisador precisa saber

exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem ou o que deseja
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medir, quando e onde o fará, como o fará e porque deverá fazê-lo (MAITAR,

1996).

.Já as pesquisas causais, segundo MATTAR (1996), são indicadas

quando existe a necessidade de se descobrir uma relação de causa e efeito

entre variáveis de decisão.

o presente trabalho é, portanto, de natureza exploratória cujo objetivo é

prover maior conhecimento sobre a relação entre a Propaganda de Resposta

Direta pela Televisão e as Atitudes e o Comportamento do Consumidor.

Como afirma AAKERe outros (1995), a pesquisa exploratória ajuda a

definir o problema não muito conhecido com mais detalhes e sugere hipóteses

a serem testadas em pesquisas posteriores. O objetivo da pesquisa exploratória

é captar e entender as razões e os motivos das atitudes, preferências e

comportamentos das pessoas (MALHOTRA,1996). Os dados qualitativos são

coletados para se conhecer mais sobre questões dificeis de serem diretamente

observadas ou medidas através de uma pesquisa quantitativa. Sentimentos,

pensamentos, intenções e comportamentos do passado são exemplos de coisas

que só podem ser obtidas através da pesquisa qualitativa (AAKERe outros,

1995).

A pesquisa exploratória, por sua vez, caracteriza-se por duas formas de

coletas de dados: a pesquisa de dados secundârios e a pesquisa de dados

primârios.

A pesquisa de dados secundãrios, foi desenvolvida na primeira parte do

trabalho através de fontes bibliogrâficas que tratam de Marketing Direto e de

Comportamento do Consumidor.

Para coleta de dados primãrios, a pesquisa qualitativa é a metodologia

mais utilizada na pesquisa exploratória (MALHOTRA,1999). Existem duas

classificações de pesquisa qualitativa: a pesquisa direta e a pesquisa indireta.
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A pesquisa direta ou náo disfarçada, utilizada nesse trabalho, também

conhecida como pesquisa focalizada, pesquisa de motivação, pesquisa não

diretiva ou pesquisa profunda (MAITAR, 1996), revela aos respondentes o

objetivo da pesquisa que também fica óbvio pelas perguntas formuladas

(MALHOTRA,1996).

Na pesquisa indireta, ou disfarçada, não se deixa claro o objetivo da

pesquisa e utiliza-se técnicas projetivas ou associações para buscar-se dados

sobre crenças, sentimentos, estrutura da personalidade, necessidades

emocionais e seus conflitos interiores, sem que tenham conhecimento do que

estão expondo (MATTAR,1996).

Das técnicas de pesquisa qualitativa direta, duas formas de coleta de

dados são comuns: o grupo de discussão e a entrevista individual em

profundidade, sendo essa última a que utilizamos.

A discussão em grupo é conduzida por um moderador que faz

entrevistas não estruturadas a um grupo reduzido de pessoas, no máximo, 12

participantes.

A entrevista individual em profundidade, segundo MATTAR(1996), é

uma técnica de entrevista muito pouco estruturada, conduzida por um

moderador experiente, com um único entrevistado de cada vez, para obter

dados sobre determinado assunto focalizado.

Em resumo, nossa pesquisa de dados primários foi qualitativa, direta

(não disfarçada), realizada por meio de entrevistas em profundidade com

indivíduos que conhecem programas de shopping na TV.

Através dessa pesquisa, buscamos entender as atitudes e os

comportamentos desenvolvidos pelas pessoas em relação às propagandas de

shopping na TV. E, segundo AAKERe outros (1995), os métodos qualitativos
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representam, exatamente, a tentativa de organizar e entender um estímulo

relativamente não-estruturado de um indivíduo que indica sua percepção de

um fenômeno e sua reação a ele.

Após a coleta, procedemos à anàlise dos dados e à apresentação das

conclusôes obtidas pela investigação.

A Figura 13 representa o caminho seguido para escolha do método de

pesquisa qualitativa adotado em nosso trabalho de campo.
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CLASSIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA PESQUISA QUALITATIVA

Discus
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Procedimentos da
Pesquisa Qualitativa
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Uma adaptação de:
MALHOTRA, Naresh K. Marketing Research: an applied orientation. Englewood-Cliffs: Prentice Hall,
Inc., 1999, pg. 165.
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3.1.2. O Problema da Pesquisa

A primeira fase do planejamento de uma pesquisa científica consiste na

correta identificação do problema a ser analisado. Para VIEIRA (1994) a

pesquisa deve ser vista como resposta a uma pergunta.

Assim sendo, a presente pesquisa buscou responder à seguinte questão:

Quais as atitudes e o comportamento dos consumidores com relação às

propagandas em forma de programa de televisão?

Através de entrevistas em profundidade realizadas com indivíduos que

conhecem e/ou assistem a programas de shopping na TV, identificamos

aspectos que caracterizam suas atitudes e seus comportamentos frente a essa

nova forma de propaganda para, na fase seguinte, analisar os resultados à luz

do nosso referencial teórico, centrado nas áreas de Marketing Direto e

Comportamento do Consumidor.

A pesquisa nos permitiu, ainda, levantar algumas hipóteses que poderão

ser testadas em estudos futuros.

3.1.3. Objetivos da Pesquisa

3.1.3.1. Objetivo Geral

o pesquisa de campo teve como objetivo geral buscar informações referentes

ao impacto das propagandas de shopping na TV sobre atitudes e

comportamentos dos consumidores.
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3.1.3.2. Objetivos Específicos

o estudo foi centrado nas três dimensões· da atitude: a dimensão

cognitiva, a dimensão afetiva e a dimensão comportamental.

A partir da pesquisa de GREWALe outros (1997) sobre "Propaganda

Comparativa versus Propaganda não Comparativa", selecionamos, para cada

dimensão do comportamento as seguintes variáveis:

• Na dimensão cognitiva - atenção, nível de informações, credibilidade e

retenção de informações;

• Na dimensão afetiva - atitude, interesse e desejo;

• Na dimensão comportamental - ação de compra.

A partir dessa variáveis, esses foram os objetivos específicos:

1. Na dimensão cognitiva:

1.1. Identificar elementos da propaganda de shopping na TVe das propagandas

tradicionais que chamam a atenção dos consumidores;

l.2. Saber como os consumidores percebem as propagandas de shopping na

TV quanto ao nível de informações;

1.3. Identificar elementos na propaganda de shopping na TVe na tradicional

que estimulam a credibilidade dos consumidores;

1.4. Saber se os consumidores conseguem reter as informações transmitidas

pelos programas de shopping na TV, tais como: nome do programa,

marca

pedidos;

e preço dos produtos anunciados e o número do telefone para

2. Na dimensão afetiva

2.1. Conhecer as atitudes desenvolvidas pelos consumidores com relação aos

programas de shopping na TV;

2.2. Identificar os motivos do interesse dos consumidores em assistir os

programas de shopping na TV;
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2.3. Identificar o nível de desejo despertado nos consumidores pelos produtos

anunciados nas propagandas de shopping na TV.

3. Na dimensão comportamental

3.1. Saber se os programas de shopping na TVgeram ação de compra.

3.1.4. Instrumentos de Pesquisa

Devido à natureza não estruturada das entrevistas em profundidade, a

coleta de dados foi realizada através de um roteiro de entrevista, exposto no

Anexo 1. A proposta do roteiro de entrevista é permitir que as pessoas

expressem-se livremente, observados os objetivos específicos da pesquisa.

Na segunda parte da entrevista, identificamos o perfil sócio-econômico

dos entrevistados segundo critério ABIPEME - Associação Brasileira dos

Institutos de Pesquisa de Mercado (Anexo 2). Esse sistema, denominado

Critério de Classificação Econômica Brasil, enfatiza sua função de estimar o

poder de compra das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de

classificar a população em termos de "Classes Sociais". A divisão de mercado

definida pelas entidades é, exclusivamente de classes econômicas'.

3.1.5. Método de Amostragem

Segundo MATIAR (1996), existem dois tipos de amostragem: a

amostragem probabilística e a não probabilística.

A amostragem probabilística é aquela em que cada elemento da

população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado

para compor a amostra.
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A amostragem não probabilística é aquela em que a seleção dos

elementos da população para compor a amostra depende, ao menos em parte,

do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Não há nenhuma

chance conhecida de que um elemento qualquer da população venha a fazer

parte da amostra.

Amostras não probabilísticas, como utilizamos em nosso estudo, são as

mais indicadas para a realização de uma pesquisa exploratória, em que o

objetivo principal é obter conhecimento sobre determinado assunto.

PARASSURAMAN (1991) nos diz que existem três tipos básicos de

amostras não probabilísticas: amostras por conveniência (ou acidentais),

amostras intencionais (ou por julgamento) e amostras por quotas (ou

proporcionais) .

Amostras por conveniência é um procedimento pelo qual o pesquisador

define sua amostra de acordo com sua conveniência. É frequentemente

utilizado para testar ou obter idéias sobre determinado assunto de interesse.

A amostra por julgamento é similar à amostra por conveniência, sendo,

entretanto, um pouco mais refmada pois, nesse caso, o pesquisador exerce

algum esforço em selecionar uma amostra que ele julgue ser apropriada ao

estudo.

A amostra por quota, por sua vez, possui características semelhantes às

amostragens por conveniência e por julgamento, mas é a mais refinada das

formas não probabilísticas de amostragem. É frequentemente utilizada em

estudos que envolvem entrevistas pessoais. A amostragem por quota envolve

as seguintes etapas (PARASURAMAN,1991):

I Informação coletada através de entrevista com o Sr. Hugo Acosta, Diretor da Interscience Instituto de
Pesquisa, em julho de 1999.
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1. A população é dividida em segmentos, chamadas de células, com base em

algumas características controláveis;

2. As quotas de unidades a serem selecionadas para a população de cada

célula é determinada com base no julgamento do pesquisador;

3. Os entrevistadores são orientados para preencher cada quota por célula mas

têm certa liberdade para selecionar as unidades a comporem a amostra.

A pesquisa, portanto, teve amostra definida por quota, onde os indivíduos

pesquisados foram selecionados por julgamento, na cidade de Fortaleza.

Utilizamos também amostras autogeradas. Segundo MATIAR (1996), são

amostras utilizadas nos casos em que o desconhecimento da população pelo

pesquisador é tão grande que à medida em que se consegue localizar alguns

elementos (às vezes apenas um), solicita-se-lhes que indiquem conhecidos que

também façam parte dessa população, e assim, sucessivamente, vai-se

constituindo a amostra.

1.1.5.1. A Amostra

Com base nos estudos de KORGAONKARe outros (1997), intitulado

Direct Marketing Advertising: the assents, the dissentes and the ambivalents,

consideramos relevante dividir nossa amostra em três segmentos:

GRUPO 1 - Pessoas que assistem às propagandas de shopping na TV e j ã

efetuaram compra. (Entrevistas de 1 a 5).

GRUPO 2 - Pessoas que assistem às propagandas de shopping na TV mas

nunca efetuaram compra. (Entrevistas de 6 alO).
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GRUPO 3- Pessoas que conhecem propagandas de shopping na TV mas não às

assistem e, consequentemente, nunca efetuaram compra por esse meio.

(Entrevistas de 11 a 15).

Cada célula ou segmento foi composta de uma quota de 5 indivíduos,

totalizando 15 entrevistas individuais em profundidade visando conhecer e

analisar as atitudes e os comportamentos dos consumidores em relação aos

programas de shopping na TV.

A composição das células seguiu-se em duas etapas. Na primeira etapa

fizemos uma

pessoalmen te

pesqmsa por questionàrio

para trinta pessoas. Dentre

autopreenchido, distribuído

esses respondentes foram

selecionados os que comporiam as células para posterior entrevista em

profundidade.

Visando mimrruzar o impacto das variáveis sócio-demográficas nos

resultados da pesquisa, procuramos compor os grupos com características

semelhantes, como pode ser visualizado nas tabelas de 1 a 6, a seguir.
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Tabela 1 - Caracterização da Amostra Quanto ao Sexo

SEXO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL %

FEMININO 3 2 3 8 53

MASCULINO 2 3 2 7 47

TOTAL 5 5 5 15 100

Tabela 2 - Caracterização da Amostra Quanto ao Estado Civil

ESTADO CIVIL GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL %

CASADO 2 3 2 7 47

SOLTEIRO 3 2 3 8 53

TOTAL 5 5 5 15 100
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Tabela 3 -Caracterização da Amostra Quanto à Idade

IDADE GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL %

21 a 30 2 3 3 8 53

31 a 40 3 2 1 6 40

mais de 60 ---- ---- I 1 7

TOTAL 5 5 5 15 100

Tabela 4 - Caracterização da Amostra Quanto à Classe Social

(Critério ABIPEME)

IDADE GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL %

AI ---- ---- ---- ---- ----

A2 2 1 1 4 27

Bl 2 3 1 6 40

B2 1 1 2 4 27

C 1 1 6

TOTAL 5 5 5 15 100
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Tabela 5 - Caracterização da Amostra Quanto ao Nível de Renda

Familiar

[Crttêrío ABIPEME)

IDADE GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL %

de R$ ---- I 1 2 13
1.065,00 a R$

1.770,00

de R$ 2 2 2 6 40
1.7771,00 a
R$ 2.943,00

de R$ 2 1 1 4 27
2.944,00 a R$

5.554,00

acima de 1 1 1 3 20
R$ 5.555,00

TOTAL 5 5 J 15 100

Tabela 6 - Caracterização da Amostra Quanto ao Nível de Instrução

INSTRUÇÃO GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 TOTAL %

UNIVERSITÁRIO 5 5 4 14 93

20. GRAU - - 1 1 7

COMPLETO

TOTAL 5 5 5 15 100
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Apresentamos no próximo capitulo, os resultados das pesquisas

realizadas.
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Capítulo 3 - A PESQUISA DE CAMPO

3.2. Apresentação e Análise dos Dados
3.2.1. Questões de Sondagem

a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.2. Questões Específicas - Elementos da Dimensão Cognitiva
3.2.2.1. Atenção

a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.2.2. Nível de Informações
a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.2.3. Credibilidade
a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.2.4. Retenção de Informações
a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.3. Questões Específicas - Elementos da Dimensão Afetiva
3.2.3.1. Atitude

a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.3.2. Interesse
a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.3.3. Desejo
a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados

3.2.4. Questões Específicas - Elementos da Dimensão Comportamental
3.2.4.1. Ação de Compra

a) Apresentação dos Dados
b) Análise e Interpretação dos Dados
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CAPÍTULO 3.2

Apresentação e Análise dos Dados

As informações coletadas através das entrevistas individuais em profundidade

são expostas por grupo de entrevistados e, em seguida, analisados e interpretados à luz

da teoria.

Inicialmente estão as questões de sondagem relativas à identificação dos

programas de shopping na TV mais conhecidos e assistidos, e à frequência e ao tempo

em que são assistidos.

Após as questões de sondagem, estão as questões específicas aos objetivos do

estudo. Através da análise das informações levantadas, hipóteses foram formuladas

sobre as atitudes e os comportamentos dos consumidores em relação aos programas de

shopping na TV, a serem testadas em pesquisas porteriores.
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3.2.1. Questões de Sondagem

a) Apresentação dos Dados

1. Conhecimento sobre o estilo de propaganda shopping na TV.

GRUPO I, GRUPO 2 e GRUPO 3 - Todos conhecem

2. Qual programa de shopping na TV assiste.

GRUPO 1 e GRUPO 2 - Shop Time, Rede Manchete, Amauri Jr. da Rede Bandeirante e

Canal Direto e TV Lar da Rede Mulher.

GRUPO 3 - Não assistem.

3. Frequência em dias da semana.

GRUPOS 1 e 2 - Diariamente sintonizam em um canal de compras por curiosidade.

GRUPO 3 - Não assistem

4. Tempo de audiência em minutos por dia.

GRUPOS 1 e 2 - Algumas pessoas afirmaram assistir aos programas, especialmente o

Shop Time, enquanto outras apenas os vêem enquanto fazem zapping na TV. Não

souberam precisar o tempo de audiência. Alguns, citando o Shop Time, afirmaram

assistir o tempo de um "bloco" de programa que varia de 15 a 30 minutos.

GRUPO 3 - Não assistem.

b) Análise e Interpretação dos Dados

Esses dados iniciais visam confirmar o conhecimento de todos os entrevistados

sobre a existência das propagandas de shopping na TVe caracterizar a formação dos três

grupos de análise.
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Os grupos I e 2 confirmaram que diariamente. por interesse específico ou

fazendo zapping na TV. costumam sintonizar nesses canais cujo tempo de permanência

depende do interesse despertado pelo produto que esteja sendo anunciado.

O grupo 3 está especialmente composto de pessoas que não assistem e não

apreciam esse tipo de propaganda em forma de programa de televisão.

3.2.2. Questões Específicas

Elementos da dimensão cognitiva:

atenção, nível de informações, credibilidade e retenção de informações.

3.2.2.1. Atenção

Elementos das propagandas de shopping na TV e das propagandas tradicionais

que mais chamam a atenção dos consumidores.

a) Apresentação dos Dados

Elementos das propagandas de shopping na TV que chamam a atenção dos

consumidores: demonstração dos produtos; explicação sobre novos produtos ou novos

usos; riqueza de produção, principalmente o Shop Time; mostra produtos não

anunciados na propaganda tradicional; desperta a vontade de comprar.

"A propaganda de shopping na TV parece não estar interessada apenas em vender mas

também em ensinar variadas formas de utilização do produto". (Entrevista 6).

"Acho que a propaganda de shopping na TV chama a tenção por mostrar produtos que

a propaganda tradicional não anuncia". (Entrevista 9).
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I:kmL'ntos das propagandas trad iciollais que chamam a atenção dos consumidores: têm

tempo reduzido; são menos repetitivas; são bem elaboradas; mais variadas; mais

criar ivas; pcrm item propagandas locais.

"As propagandas tradicionais silo menos repetitivas ". (Entrevista 11)

"As propagandas tradicionais selo melhor elaboradas ". (Entrevista 13)

"As tradicionais selo mais critivas. modernas, tem gente bonita ". (Entrevista 14)

"As tradicionais selo mais variadas, abrangem um maior número de produtos e de

pessoas de diferentes classes sociais ". (Entrevista 15).

b) Análise e Interpretação dos Dados

Pelas afirmações dos entrevistados, percebe-se que a demonstração dos produtos

e de suas utilidades nas propagandas de shopping na TV é o principal elemento de

estímulo à atenção dos consumidores. Alguns entrevistados citaram, porém, que a

demonstração dos produtos torna-se cansativa quando é muito repetitiva, exceção válida

apenas para o programa Shop Time apontado como o mais agradável de ser assitido:

"O Shop Time parece um programa de venda, os outros, principalmente os americanos,

parecem programas de propagandas. Selo muito cansativos ".(Entrevista 8).

Nesse aspecto, os elementos de atenção das propagandas tradicionais apontados

pelos entrevistados foram, exatamente, a variedade e reduzido tempo de apresentação

das mensagens.

Isso nos reporta à análise de GADE (1998) exposta em nosso estudo sobre o

modelo AINDA. Segundo a autora, a exposição e atenção aos estímulos, principalmente

os publicitários, também podem causar fadiga pela excessiva repetição. A atenção nesse

caso é sujeita à superestimulação e sobrecarga cognitiva. A sobrecarga cognitiva ocorre

quando há um número maior de informações do que o indivíduo consegue ou deseja

processar.



o grau de atcncào resulta do proccss.uucnto dox estímulos recebidos que passam

por filtros e podem uumcntur ou reduzir II ctcito da mensagem, Com o excesso de

rcpct ição o consumidor sente-se cansado L' L' levado a mudar de canal.

Entretanto, o risco da excessiva repetição não é apenas dos programas de

shopping 110 TV O mesmo cansaço pode ser provocado pelas propagandas tradicionais

quando são veiculadas em intervalos de apresentações cada vez menores. Para GADE

(1998), quanto menores os intervalos, mais rapidamente ocorre a fadiga. É comum então

ouvir o consumidor dizer: "Esse é aquele comercial chato de novo. Passa toda hora ..."

(GADE, 1998).

3.2.2.2. Nível de Informações

Como os entrevistados percebem as propagandas de shopping na TV quanto ao

nível de informações.

a) Apresentação dos Dados

Todos os entrevistados consideram as propagandas de shopping na TV muito

informativas, principalmente pelo tempo que dispõem para demonstração e explicações

sobre os produtos e seus benefícios.

"As propagandas de shopping na TV têm um tempo maior e mostra o produto tão

detalhadamente que faz você sentir o produto ". (Entrevista 2)

"Eles demoram mais· em cada produto e explicam os seus beneficios mais

detalhadamente, além de enfatizar o poder de compra ". (Entrevista 5).

"Apresenta detalhes do funcionamento, características do produto, depoimentos, como

usar o produto ... ". (Entrevista 7).
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". / /)f'O/}(I,\!,UIlc/U clt' SIIO/,/,i/I,\!' IIU n )illa mais do produto, 1'('/)('/(' o preço e (1 facilidttde

c/c compra, c/e uso. C/(' entrcgu. Il III11U IUl'ugelll cerebral. f)lÍ a/é a sensação de que se eu

quebrar a T!' 1'011 ter o produto I/(IS I/I{/OS". (Entrevista 15).

b) Análise e Interpretação dos Dados

Como mostram os dados, quem assiste aos programas de shopping na TV percebe

claramente o elevado nível de informações presente nesse novo estilo de propaganda:

demonstram-se as características e as formas de utilização dos produtos, suas limitações

e testemunhos de atuais usuários.

o nível de informações sobre os benefícios dos produtos é um dos elementos que

mais interfere na atenção e no interesse dos entrevistados. Como afirma GADE (1998), a

campanha de determinado produto que mostra os benefícios e a satisfação dos usuários é

capaz de manter a atenção e o reforço constante sem saturar o ouvinte.

3.2.2.3. Credibilidade

Identificar elementos que estimulam a credibilidade dos consumidores nas

propagandas de shopping na TVe nas propagandas tradicionais.

a) Apresentação dos Dados

Elementos de credibilidade do shopping na TV: demonstração dos produtos e de suas

utilidades. Entretanto, todos os entrevistados afirmaram não acreditar nos modelos de

shopping na TV americanos com platéia pois parecem muito artificiais.

135



"Acredito I/OS dois tipos de propuganda igualincnu: mas I/{/S de shoppil/g I/a T!'

acredito no Slwp Time. Não acredito naquelas dubladas que oferecem receitas

milagrosas ". (Entrevista 3),

"Acredito milito 1/0 shopping nu TV As tradicionais g('f'a!mcl/te vendem sonhos, como

as propagandas de cigarros que vendem saúde, As propagandas de shopping na TV

mostram inclusive as limitações do produto "(Entrevista 6).

"As propagandas de shopping na TV mostram a pessoa realmente utilizando o

produto ", (Entrevista 1O).

Elementos de credibilidade das propagandas tradicionais: conhece-se a ongem dos

produtos anunciados e são destinadas a um público maior.

"Acredito mais nas tradicionais pois são dirigidas a um público maior ". (Entrevista 1).

"Acredito mais nas tradicionais pois a gente conhece as empresas que fabricam e

distribuem os produtos ". (Entrevista 7).

liAs propagandas tradicionais são mais bem trabalhadas, de empresas tradicionais e

penso que atingem um público mais heterogêneo ". (Entrevista 12).

"Acredito muito nas propagandas tradicionais pois você pode ir direto no local e var o

produto ". (Entrevista 14)

b) Análise e Interpretação dos Dados

É importante notar que o negócio da propaganda, em um formato ou outro, goza

de credibilidade pelo público receptor. Não houve, como era de se esperar, quem

afirmasse não acreditar em nenhuma das duas formas de propaganda.

Para GIACOMINI FILHO (1991), a credibilidade de uma instituição, no caso a

propaganda, compõe-se do somatório das impressões e conceitos que as pessoas têm a

seu respeito. A publicidade forma-se a partir de muitos atributos (veículos, agências,

anunciantes, publicitários, produtores, etc.) e pelas conotações de valores do negócio

publicitário (honestidade, veracidade, informação, entretenimento, etc.). Portanto,
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avaliar a credibilidade do negócio 0 lidar com uma estrutura complexa que demanda

variadas c múltiplas formas de mcnsurução, o que dificulta qualquer quantificação

completa ou exata.

A propaganda de shopping na TV, em sua forma original e revolucionária.

trouxe, sem dúvida, um novo conceito de comunicação publicitária, em que, como

afirmou o entrevistado n". 10, o fato de mostrar pessoas realmente utilizando o produto,

eleva o nível de credibilidade, reforçada, por sua vez, pelos inúmeros testemunhos

apresentados nos programas.

Para SILVERMAN (1997), três regras básicas devem orientar as propagandas de

shopping na TVou informeciais na busca de garantir-lhe credibilidade:

• Não se deve criar falsas ilusões; a verdade vende mais. Utilizar depoimentos reias e

mostrar benefícios reais. Belas imagens como as que são utilizadas nos comerciais

tradicionais de 30 segundo impressionam, mas não motivam decisões de compra

imediatas.

• A fórmula de apresentar o problema e depois dar a solução sempre funciona.

• As pessoas adoram acompanhar qualquer processo - o suco sendo espremido, alguém

aprendendo a ler, perdendo peso, ficando mais bonito -, ou seja, "a transformação

mágica".

Entretanto, o que parece reforçar a credibilidade dos telespectadores sobre as

mensagens é a marca do programa que "assina" a qualidade dos produtos que anuncia

Isso nos remete ao modelo de HALL (1992), exposto na figura 12, capítulo 3,

segundo o qual uma pesquisa sobre os efeitos da propaganda deve considerar dois tipos

de respostas: a resposta do consumidor à propaganda e a resposta à marca anunciada.

Ambas as respostas (à propaganda e à marca) são muito mais efeito do relacionamento

do consumidor com a imagem da marca do que com a percepção da mensagem, o fator

mais considerado na maioria dos modelos que buscam descrever o comportamento do

consumidor diante da propaganda.
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Assim, surge a questão referente à "marca do produto" versus "marca do

programa" que, segundo os entrevistados, tem mais força a marca do programa que

muitas vezes divulga produtos importados que são totalmente desconhecidos do público

mas que ganham sua credibilidade pelo programa que o anuncia, principalmente o Shop

Time, o mais citado pelos entrevistados.

3.2.2.4. Retenção de Informações

Saber se os entrevistados conseguem reter informações dos programas de

shopping na TV tais como: nome do programa, produtos anunciados, marca e preço dos

produtos anunciados, e o número do telefone para pedidos.

a) Apresentação dos Dados

• GRUPOS 1 e 2

O nome do programa - foi lembrado por nove entre os dez entrevistados. Apenas o

entrevistado nO.9 não lembrou do nome do programa assistido.

Produto, marca e preço - Todos os entrevistados, inclusive o entrevistado n''. 9 que não

lembrou o nome do programa, lembraram-se de alguns produtos, de algumas marcas

e/ou dos preços anunciados.

"Lembro dos anúncios do Shop Time: Dermo Pets, para emagrecimento, cosméticos da

Ana Pegova, processador American Kitchen, Cartão de Crédito Bradesco ". (Entrevista

2).

"Assisti recentemente Infoshop, TV Garagem, TV UD (todos do canal Shop Time), e vi

em algum deles uma Maleta Bosh, um Jogo F.A. Sports e facas Tramontina ".

(Entrevista 6).
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"Não lembro do programa. Sei que vi 11m(/1Ie anunciavu 11mcomputador Compac, R$

3. 50(}, O(): Relogio Cassio. R$ 60,00: Canivete Suiço. RS 88. ()()". (Entrevista 9).

Telefone para pedidos - apenas duas pessoas lembraram, e as duas falaram o telefone do

Shop Time: 0800252627 .

• GRUPO 3

O nome do programa - nenhum dos entrevistado lembrou nome de programas porque

não assistem.

Produto, marca e preço - Todos os entrevistados, embora não assistam aos programas de

shopping na TV, informaram que, fazendo zapping na TV, viram alguns produtos sendo

anunciados, mas não lembram da marca ou do preço.

"Semanas a trás, estava passando de canal e vi um rádio-relógio sendo anunciado ".

(Entrevista 11)

"Vi panelas, produtos para higiene bucal. Mas não lembro de mais nada". (Entrevista

12)

"Vi alguns aparelhos domésticos ". (Entrevista 14)

"Eu tava mudando de canal é vi o ununcio de uma churrasqueira. Mas, pelo pouco que

vi, "castigaram" na churrasqueira ". (Entrevista 15).

Telefone para pedidos - nenhum dos entrevistados do grupo 3 sabe o número de telefone

para pedidos.

b) Análise e Interpretação dos Dados

Através do que foi exposto pelos entrevistados dos grupos 1 e 2, o tipo de

produto, a marca e o preço dos produtos são bem memorizados pelos que assistem aso

programas de shopping na TV.
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Surpreendentemente, o grupo 3 também lembrou dos produtos anunciados no J

pouco espaço em que vêem aos programas enquanto fazem zapping na TV, embora não

tenham condições de lembrarem-se das marcas e dos preços dos produtos.

Conforme já foi exposto, a repetição excessiva da mensagem pode levar o

consumidor à fadiga e, consequentemente, ao baixo nível de aproveitamento da

mensagem. Entretanto, no limite adequado, a repetição da comunicação persuasiva,

segundo GADE (1998), é eficaz. O conhecimento de determinadas marcas e produtos

aumenta consideravelmente após alguns comerciais repetidos e aumenta 50% e mais

após repetição durante meses. O anúncio assim repetido, causa reconhecimento

instantâneo.

Quanto ao aumento da retenção de informações, este segue o paradigma de

aprendizagem que nos diz que a retenções diminui imediatamente na ausência de

repetição ou prática. O número ótimo de repetições varia quanto à sua eficácia de acordo

com variáveis tais como o conhecimento inicial do produto, a atitude original em relação

a este, a qualidade da mensagem, e muitos outros fatores (GADE, 1998).

O que se conclui, então, é que, de fato, o conhecimento e a retenção de

informações de uma propaganda serão aumentados através de repetidas mensagens; o

número e os intervalos de apresentação dependerão de cada caso específico quanto a

seus efeitos.
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3.2.3. Questões Específicas

Elementos da dimensão afetiva: atitude, interesse e desejo.

3.2.3.1. Atitude

Conhecer as atitudes desenvolvidas pelos consumidores em relação aos

programas de shopping na TV.

a) Apresentação dos Dados

Escala de Likert

2 3 4 5

Discordo

totalmente

Discordo

parcialmente

Nem concordo Concordo Concordo

nem discordo parcialmente totalmente

Considerada a Escala de Likert, os três grupos discordaram, parcial ou

totalmente, que:

• Pessoas que compram pela TV são muito preguiçosas.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 == 1,5 ; GRUPO 3 == 2,4)

• Dá muito trabalho ter que telefonar para comprar na hora em que se está assistindo

televisão. (MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 == 1,6 ; GRUPO 3 == 1,8)

• A propaganda de resposta direta só é boa para quem não gosta de ir à compras.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 == 1,9; GRUPO 3 == 2,6)

• A propaganda de resposta direta vai substituir totalmente a propaganda tradicional.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 == 2,1 ; GRUPO 3 == 1,4)

Os três grupos entrevistados concordaram, parcial ou totalmente, que:
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• Shopping na TV representa lima forma de venda muito prática.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 5.0 ; GRUPO 3 = 4.0)

• o shopping na TV é um estilo de propaganda mais pessoal.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 5,0 ; GRUPO 3 = 5.0)

• O shopping na TV é muito cansativo devido ao índice de repetições.

(MÉDIAS: GRUPOS I e 2 = 4,0; GRUPO 3 = 5.0)

Os três grupos entrevistados nem concordam nem discordam que:

• Pessoas que compram pela TV são muito confiantes.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 3,6; GRUPO 3 = 3,2)

• Comprar pela TV é um risco muito grande.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 3,0; GRUPO 3 = 3,2)

• Os produtos anunciados no shopping na TV são caros.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 3,8; GRUPO 3 = 3,0)

• A qualidade dos produtos anunciados é excelente.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 3,5 ; GRUPO 3 = 3,4)

As opiniões dos grupos 1 e 2 divergiram do grupo 3 nas afirmações expostas a

seguir:

• As propagandas de shopping na TV despertam o desejo de compra - os grupos 1 e 2

concordam entre parcial e totalmente, enquanto o grupo 3 discordou totalmente dessa

afirmação. (MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 4,0; GRUPO 3 = 1,0)

• Pessoas que compram pela TV são pessoas modernas - os grupos 1 e 2 concordaram

parcial ou totalmente com essa afirmação, enquanto o grupo 3 discordou parcial ou

totalmente. (MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 4,2; GRUPO 3 = 2,0)

• A entrega dos produtos é muito confiável - os grupos 1 e 2 concordaram parcial ou

totalmente dessa afirmação, enquanto o grupo 3, em sua maioria, nem concordou nem

discordou dessa afirmação. (MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 4.2 ; GRUPO 3 = 3,0)

• A forma de pagamento é muito segura - os grupos 1 e 2 concordaram parcial ou

totalmente com essa afirmação, enquanto o grupo 3 discordou parcial e totalmente.

(MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 4,1 ; GRUPO 3 = 2,6)
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b) Análise e Interpretação dos Dados

Considerando-se a atitude dos entrevistados com relação à propaganda de

shopping na TV medida pela Escala de Likert, apreende-se que, embora considerada

uma forma muito prática de venda, esse estilo de propaganda é considerada cansativa

pelo nível de repetição já comentado, não sendo vista como ameaça às propagandas

tradicionais no que tange à sua total substituição por essa nova forma de comunicação.

Não existe, por parte dos entrevistados, uma opinião formada com relação ao

risco, ao preço ou à qualidade dos produtos anunciados nos programas de shopping na

TV devido, principalmente, à grande variedade dos produtos anunciados.

Com relação aos usuários do sistema de compra pela TV, a atitude da maioria

dos entrevistados é que não são pessoas preguiçosas, mas práticas e modernas,

representando uma segunda opção de consumo até mesmo para quem aprecia ir às

compras nas lojas.

o nível de pessoalidade das propagandas de shopping na TV é uma característica

marcante para todos os entrevistados. Como afirma KOTLER (1995), o novo aspecto

das comunicações de marketing fica mais evidente no campo crescente do marketing

direto. Por ser a forma de marketing que cresce mais rapidamente, o marketing direto

reflete a tendência para as comunicações de marketing direcionadas ou um a um.

3.2.3.2. Interesse

Conhecer os motivos do interesse dos entrevistados em assistir os programas de

shopping na TV.
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a) Apresentação dos Dados

Motivos do Interesse apontados pelos Grupos I e 2 - só para se distrair, para conhecer

novos produtos, para comprar preços, pelos apresentadores, pelo ambiente envolvente

que a propaganda cria, gosta de aprender com as informações do programa, gosta de se

ver nas situações apresentadas nos programas (especialmente o Shop Time), e porque é

bem elaborado (especialmente o Shop Time).

GRUPO 3

Nenhum entrevistado demonstrou interesse em assistir aos programas de

shopping na TV.

b) Análise e Interpretação dos Dados

É interessante notar que nenhum respondente afirmou assistir aos programas de

shopping na TV especificamente para comprar. Isso nos leva a crer que a compra

acontece como consequência quando algum produto lhe desperta a atenção e o interesse.

Sob esse aspecto, as respostas dos entrevistados confirmam, em sua maioria, a

teoria do modelo AIDA, exposto na figura 7, no qual a propaganda, inicialmente chama

a atenção da audiência para, depois, despertar-lhe o interesse pelo produto.

Vale, entretanto, classificar o tipo de atenção que caracteriza os programas de

shopping na TV. De acordo com GADE (1998), a atenção pode ser planejada,

involuntária ou espontânea. A atenção planejada ocorre quando o consumidor está

buscando algo, e portanto dirige sua atenção. É o caso dos consumidores que ligam

diretamente nos programas de shopping na TV em busca de informações específicas

sobre um determinado produto.
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A atenção involuntária ocorre quando algo capta sua atenção sem que haja

predisposição para tanto. I~o tipo de atenção que caracteriza as propagandas tradicionais

que invadem a programação corrente para informar e/ou persuadir o consumidor,

buscando despertar-lhe, inicialmente, a atenção da audiência para a mensagem e,

posteriormente, o interesse pelo produto anunciado.

E a atenção pode ser espontânea a partir de um interesse, situando-se entre as

duas formas anteriores. A atenção espontânea ocorre exatamente quando um indivíduo

ao fazer zapping na sua TV é surpreendido por um canal de ofertas e mantêm-se ligado

nele por ter visto algo pelo qual já tem interesse.

Sendo, portanto, o shopping na TV caracterizado pela atenção planejada e pela

atenção espontânea, que ocorrem como fruto de um interesse do consumidor, somos

levados a questionar os modelos de comportamento que posicionam a atenção do

consumidor antecedendo seu interesse. Modelos tais como o AIDA, exposto na figura 7,

capítulo 3, podem ser bem úteis para as propagandas tradicionais classificadas como de

atenção involuntária, quando a audiência é surpreendida por mensagens que

interrompem a programação corrente.

Mas nas propagandas 'de shopping na TVo interesse parece antecer a atenção.

Nas entrevistas realizadas com os grupos 1 e 2, alguns entrevistados foram muito

enfáticos em citar o Shop time como um programa que desperta seu interesse,

independente do produto anunciado. Pelo fato de ter uma produção muito bem elaborada

e por seus apresentadores que são muito espontâneos, o Shop Time desperta o interesse

dos entrevistados antes mesmo de despertar-lhes a atenção por algum produto

específico.
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A sequência então seria:

PROGRAMA

1
PRODUTO

1
Interesse Atenção

1
Desejo

1
Ação

o motivo que gera o interesse, segundo KOTLER (1995), é definido como uma

necessidade com tal grau de intensidade que leva a pessoa a tentar satisfazer-se. Para a

Teoria de Motivação de Freud (in KOTLER, 1995) ninguém consegue compreender por

completo suas motivações, e as entrevistas em profundidade são um dos métodos mais

utilizados de pesquisa motivacional para entender os motivos de aceitação ou rejeição

dos consumidores a determinados produtos.

Nossa pesquisa identificou vários outros motivos do interesse das pessoas em

assistir aos programas de shopping na TV, além da vontade de comprar. Hoje esses

programas representam fontes de distração e de atualização para os consumidores.
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3.2.3.3. Desejo

Conhecer o nível de desejo de compra despertado pelas propagandas de shopping

na TV

a) Apresentação dos Dados

o elemento desejo já foi avaliado na Escala de Likert.

• As propagandas de shopping na TV despertam o desejo de compra - os grupos 1 e 2

concordam entre parcial e totalmente, enquanto o grupo 3 discordou totalmente dessa

afirmação. (MÉDIAS: GRUPOS 1 e 2 = 4,0; GRUPO 3 = 1,0)

"Os apresentadores, especialmente os do Shop Time, são ótimos e passam muita

prsticidade ". (Entrevista 3).

"O Shop Time mostram situações e eu me vejo nelas ". (Entrevista 2).

"Tenho muita vontade de comprar os produtos do shopping na TV, mas às vezes não

compro por causa do preço ". (Entrevista 7)

b) Análise e Interpretação dos Dados

o componente afetivo "desejo" também é visto como resultado de fatores que

vão desde o próprio produto, à atratividade da mensagem.

Aqui, mais uma vez, relaciona-se o índice de repetição dos anúncios à sua

capacidade de inspirar desejo nos consumidores. Se por um lado a mensagem repetida

aparentemente poderá conseguir uma maior ou menor afetividade, por outro poderá,

segundo ENGEL (1995), provocar tédio na audiência reduzindo o nível de aceitação da

mensagem.
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Outro elemento importante para inspirar desejo nos telespectadores é a

ambientação elaborada pelos programas de shopping na TV. Como demonstram as

entrevistas, a formas como so produtos são mostrados e utilizados no vídeo, reforçado

em seus benefícios pelos testemunhos de já usuários, estimula o desejo que poderá

evoluir à ação de compra.

3.2.4. Questões Específicas

Dimensão comportamental - ação de compra

3.2.4.1. Ação de Compra

Conhecer o índice de ação de compra gerada pelas propagandas de shopping na

TV

a) Apresentação dos Dados

• GRUPO 1

Todos os cinco entrevistados já compraram, de uma a três vezes, produtos que

viram anunciados em programas de shopping na TV, ficaram satisfeitos e voltariam a

comprar. Apenas um dos entrevistados não ficou muito satisfeito com o produto

comprado, mas mesmo assim, afirmou que voltaria a comprar. A entrevistada nO. 3 já

comprou três vezes pelo Shop Time nos últimos seis meses e só não ficou satisfeita com

um dos produtos, mas afirmou que voltaria a comprar.

Uma questão que vale salientar, é que três dos entrevistados já compraram em

loja produtos semelhantes aos que que viram anunciados no shopping na TV. Isso

confirma a teoria de que, para ser atrativo, os produtos anunciados devem conter

diferenciais que estimule a compra direta pelo canal de vendas.
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• GRUPO 2

Nenhum entrevistado do grupo 2 comprou produtos pelos programas de shopping

na TV.

• GRUPO 3

Nenhum entrevistado do grupo 3 comprou produtos pelos programas de shopping

na TV.

b) Análise e Interpretação dos Dados

A compra por televisão, telefone, internet, catálogos e todas as outras formas de

marketing direto demonstra uma tendência que POPCORN (1994) denonominou de

"Encasulamento". Levadas a recolher-se em suas casas por causa da violência, do

tráfego intenso ou mesmo da busca da comodidade, as pessoas vão, cada vez mais,

buscar conveniência.

Apesar da necessidade de "tocar os produtos" na hora da compra, estimulados

pela praticidade dos shoppings na TV, alguns os consumidores têm investido repetidas

vezes nessa forma de comercialização.

Em nossa pesquisa selecionamos, propositadamente, cinco pessoas que já haviam

efetuado compras através de programas de shopping na TV, cinco que assistem mas que

nunca efetuaram compras e cinco que não efeutuaram compra e não se sentem atraídas

por esse tipo de comercial.

De todos os que já compraram pelo shopping na TV ouvimos expressões de

satisfação e intenção de repetir compras. Dos que assistem e nunca compraram, percebe-

se uma promessa de que um dia ainda irão comprar, e não o fizeram até agora por

questões exclusivamente financeiras.
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Do terceiro grupo que rejeita as propagandas de shopping na TV não vimos a

menor intenção de compras, mas teve um deles que admitiu: "Se eu souber de uma

oportunidade única pela TV, é claro que eu compro, Mas nem por isso vou começar a

assistir essas propagandas chatas ".

A credibilidade dos que fazem os programas de shopping na TV, traduzida em

produtos de qualidade, pagamento seguro e entrega confiável é oq ue levará ao

desenvolvimento dessa nova forma de propaganda e venda, visando, inclusive, mudar a

atitude dos que hoje rejeitam essa nova forma de comercialização,
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Capítulo 4

CONCLUSÃO

o objetivo do presente trabalho foi trazer uma contribuição para a Disciplina de

Marketing identificando as atitudes e os comportamentos dos consumidores diante das

propagandas de resposta direta pela TV, por nós denominadas de shopping na TV

Como proposto, concebemos um corpo de conhecimentos existentes dentro de

uma estrutura conceitual sistemática; desenvolvemos definições mais precisas e

operacionais para os conceitos envolvidos com nosso objeto de estudo; estabelecemos e

buscamos responder questões referentes à relação de causa e efeito entre esses

conceitos, e identificamos, através dos métodos de indução e dedução, relações entre os

conceitos abordados e o objetivo de poder avaliar o impacto das propagandas como

programas de TV sobre as atitudes e o comportamento dos consumidores.

A pesquisa mostrou que o consumidor é capaz de avaliar a qualidade do que é

anunciado nos programas de shopping na TVe sabe diferenciar propostas "milagrosas"

de produtos realmente comprometidos com os benefícios prometidos pelas

propagandas. Isso confirma as estratégias de JONES (1992), citadas no capítulo 1, em

que o produto e o serviço corretos são apontados como o melhor caminho para gerar

credibilidade nas propostas de marketing direto pela TV.

Identificamos, também, que são muitos os motivos que levam as pessoas

assistirem programas de propagandas, além do desejo de comprar. Segundos dados da

pesquisa, os indivíduos dispõem-se a assistir tais programas por divertimento ou para se

atualizarem em termos de lançamentos de produtos, ou mesmo para compararem

preços.
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o desenvolvimento das compras em casa é crescente c. conforme mencionamos

no capítulo I. os autores (KOTLER, 1995; BlRD, 1991: ElCOFF, 19(5) citam como

alguns dos motivos a escassez do tempo, o custo elevado da utilização de carros, o

congestionamento de tráfego, os problemas de estacionamento, o atendimento precário

nas lojas e até as longas filas nos checkouts.

A pesquisa, entretanto, não apontou nenhum desses motivos como relevantes

para estimular as compras pela TV. Os entrevistados mostraram-se interessados em

adquirir os produtos anunciados por representarem novidades e por curiosidade. Todos,

no entanto, apreciam sair às compras e não trocariam as compras nas lojas pelas

compras em casa. Elas são ações complementares, não substitutas.

O aspecto que foi apontado como estímulo à compra através dos programas de

TV foi a impossibilidade de encontrar o mesmo produto nas lojas. Esse aspecto

confirma os resultados da pesquisa apresentada por KOBS (1993), exposta no capítulo

1, em que, investigadas sobre os motivos pelos quais as pessoas realizavam compras

em casa, responderam, como motivo principal: " não encontro esses produtos em outro

lugar".

As propagandas de shopping na TV, apresentam, na percepção dos entrevistados

dos grupos 1 e 2, todas as características sugeridas por ALDRIGHI (1989), expostas no

capítulo 2, como indispensáveis a uma propaganda eficaz. Quais sejam:

• Características Estruturais

Impacto - atenção despertada que faz o consumidor lembrar-se da marca e das

mensagens, e reconhecer elementos verbais e visuais da propaganda;

Atratividade - atenção mantida ao longo da mensagem, sendo o telespectador capaz

de reproduzir o conteúdo principal da mensagem, e

Durabilidade - sendo a atenção mantida no período da veiculação gerando

manifestação de agrado, prazer em ver a propaganda e lembrança permanente.
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• Características de Conteúdo

Clareza - entendimento dos significados desejados levando a uma correta

interpretação da mensagem e associações positivas com a marca.

Relevância - envolvimento e identificação pessoal com o conteúdo. Essa foi, sem

dúvida, a mais marcante das características do shopping na TV Essa característica

gera manifestação de interesse de compra e consumo do produto, despertando o

desejo de estar nas situações apresentadas.

Credibilidade - aceitação do conteúdo persuasivo, manifestando confiança na

honestidade das informações. Esse aspecto não foi identificado, igualmente, em

todas as propagandas de shopping na TV . Maior destaque à credibilidade foi dado

ao modelo de programa do Shop Time, e maior rejeição aconteceu com relação aos

programas estrangeiros que vendem" receitas milagrosas".

Podemos concluir que o shopping na TV é, de fato, uma forma de marketing

direto por apresentar a maioria das características registradas pela DMA - Direct

Marketing Association, e expostas no capítulo 2, que são::

• O marketing direto permite vendas individuais, com clientes identificáveis por

nome, endereço e hábitos de compra;

• Os produtos ficam valorizados pelo importante benefício de sua entrega em

domicílio;

• O marketing controla o produto no decorrer de todo o seu trajeto até a entrega;

• A propaganda é usada para gerar consulta ou um pedido imediato com uma oferta

específica;

• É utilizada repetição durante a veiculação do anúncio, e

• O consumidor percebe um alto índice de risco por comprar sem" tocar" o produto.

A única característica do marketing direto que não se adequa ao shopping na

TV é a natureza da mídia utilizada. O shopping na TV, contrariando a prática do

marketing direto, utiliza mídia de massa, originalmente reservada às propagandas
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tradicionais, sendo esse, o aspecto que torna o shopping na TV um rico objeto de estudo

por permitir a personalização em massa.

Entretanto. embora o shopping na TV utilize mídia de massa, os modelos de

impacto da propaganda tradicional sobre o comportamento do consumidor não parecem

suficientes para explicar todas as reações dos que assistem a esse tipo de programa.

Como já citamos no capítulo 5, os modelos apresentam a atenção como a primeira ação

dos consumidores às propagandas tradicionais, sendo sucedida pelo interesse pela

mensagem, o desejo de adquirir o produto e a ação de compra. As entrevistas

mostraram, entretanto, que no shopping na TVo interesse pelo programa pode anteceder

a atenção pelo produto.

Dessa forma, nosso objetivo de conhecer as atitudes e os comportamentos dos

consumidores frente às propagandas como programas de televisão mostrou-se relevante

para a disciplina de Marketing, e foi alcançado no instante em que:

1. Identificamos um alto nível de atenção dedicado aos programas de shopping na TV

devido, principalmente, à demonstração dos produtos e aos testemunhos

apresentados;

2. Detectamos que os entrevistados percebem os shoppings na TV como propagandas

ricas em nível de informações;

3. Identificamos um alto nível de credibilidade pelas mensagens e produtos anunciados

no shopping na TV, inclusive pelo grupo de entrevistados que não apreciam esse

tipo de programa;

4. Percebemos que é alto o nível de retenção das informações passadas pelas

propagandas;

5. Identificamos atitudes muito positivas em relação aos programas e às pessoas que os

assistem;

6. Percebemos diversos motivos do interesse dos entrevistados em assistirem aos

programas de shopping na TV, além do desejo de compra;

7. Registramos a força dos programas de shopping na TV em despertar o desejo de

compra, e

8. Constamos, na medida do esperados pela divisão dos grupos de entrevistados, que

os programas de shopping na TV geram, de fato, ação de compra.
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Não ousaríamos dizer que a propaganda tradicional cederá lugar aos programas

de venda pela televisão. mas nos permitimos prever uma maior destinação das

propagandas tradicionais a mensagens institucionais enquanto as propagandas de

produto adotarão. cada vez mais, características de shopping na TV

4.1. Sugestões de Hipóteses a Serem Testadas em Estudo Futuros

Como permitem as pesquisas qualitativas, a partir das entrevistas em

profundidade algumas hipóteses foram construídas relacionadas a cada variável da

pesquisa e podem ser visualizadas em conjunto no Quadro 5.
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Quadro 5

OBJETIVOS, VARIÁVEIS E HIPÓTESES - SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

OBJETIVOS VARIÁVEIS HIPÓTESES

Na Dimensão Cognitiva - Atenção Hl: Os consumidores prestam mais atenção às propagandas de
shopping na TV do que às tradicionais.

- Saber a qual das duas
propagandas, a de shopping
na TVou a tradicional, os

-Nível de H2: Os consumidores consideram as propagandas de shopping na TV
consumidores dão mais mais informativas do que as tradicionais, gerando mais
atenção, consideram mais Informações consciência e reflexão sobre o produto.
profundo o nível de
informações e depositam
maior credibilidade. H3: Os consumidores acreditam igualmente nas ofertas das

-Credibilidade propagandas de shopping na TVe das tradicionais.

114: A marca do programa de shopping na TV ~ mais responsável pela
credibilidade das mensagens do que as marcas dos produtos.

-Saber se os consumidores
conseguem reter mais as -Retenção de H5: Os consumidores conseguem reter mais as informaçõesinformações passadas pelas
propagandas de shopping na Informações passadas pelas propagandas de shopping na TV do que pelas
TVou pelas tradicionais tais tradicionais.
como: produto, marca e
preço anunciados.



Quadro 5

OBJETIVOS, VARIÁVEIS E HIPÓTESES - SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS Cont.

OBJETIVOS VARIÁVEIS HIPÓTESES

Na Dimensão Afetiva • Atitudes H6: As atitudes dos consumidores em relação às propagandas de
shopping na TV são mais positivas do que em relação às

• Conhecer as atitudes tradicionais.
desenvolvidas pelos
consumidores com relação
aos programas de shopping • Interesse H7: As propagandas de shopping na TV despertam mais ona TV, o interesse do
consumidor em assisti-los e interesse do consumidor do que as tradicionais.

o desejo despertado pelos
produtos anunciados,

H8: Os consumidores assistem à propagandas de shopping na TVcomparadas às propagandas
tradicionais. mesmo que não desejem comprar algo específico.

H9: Embora, ao fazer zapping na entre os canais o cliente possa, algumas
vezes, ter sua atenção despertada antes do seu interesse por
determinado produto, o shopping na TV, diferente da propaganda
tradicional, primeiro desperta o interesse do cliente pelo próprio
programa para, depois, despertar-lhe a atenção por um produto
específico.

• Desejo HI0: As propagandas de shopping na TV despertam mais o desejo
de compra do que as propagandas tradicionais.



Quadro 5

OBJETIVOS, VARIÁVEIS E HIPÓTESES - SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

Cont.

OBJETIVOS VARIÁVEIS HIPÓTESES

Na Dimensão
Comportamental

• Saber se aos programas de • Ação de Hll: As propaganda de shopping na TV geram mais ação de compra nos
shopping na TV geram mais Compra consumidores do que as propagandas tradicionais.
ação de compra do que as
propagandas tradicionais, e o
período de tempo em que
essa ação de compra
acontece após anúncio do
produto.



Na dimensão cognitiva. quatro variáveis foram analisadas: a atenção. o nível de

informações. a credibilidade e a retenção de informações.

• Atenção - classificada como atenção planejada e espontânea, a atenção dedicada aos

programas de shopping na TV deve-se, principalmente. segundo os entrevistados, à

demonstração dos produtos, aos testemunhos de usuários e aos próprios

apresentadores que empolgam e convencem. A partir dessas informações, a seguinte

hipótese é levantada:

Hl: Os consumidores prestam mais atenção às propagandas de shopping na TV do

que às tradicionais.

• Nível de Informações - consideradas pelos entrevistados como uma forma de

propaganda muito informativa, podemos pressupor que:

H2: Os consumidores consideram as propagandas de shopping na TV mais

informativas dos que as tradicionais, gerando mais consciência e reflexão

sobre o produto.

• Credibilidade - as duas formas de propaganda, as de shopping na TV e as

tradicionais, foram consideradas críveis pelos entrevistados, inclusive pelo grupo 3,

composto por pessoas que não assistem aos programas de shopping na TV

Entretanto, muitas ressalvas foram feitas aos modelos de shopping na TV americanos

que apresentam platéias e soluções milagrosas. Essas não gozam de credibilidade

entre o público entrevistado. O Shop Time, por sua vez, é o preferido entre os

entrevistados que apreciam programas de venda. Assim, pressupomos que:

H3: Os consumidores acreditam igualmente nas ofertas das propagandas de

shopping na TVe das propaganda tradicionais.

H4: A marca do programa é mais responsável pela credibilidade dos consumidores

do que as marcas dos produtos.
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• Retenção de Informações - todos os entrevistados, incluindo os que assistem e os que

não assistem aos programas de shopping na TV lembraram-se de algum produto que

viram anunciado, mesmo que apenas fazendo zapping na TV. Os que assistem,

lembraram-se das marcas e dos preços dos produtos. Apenas o número de telefone

para pedidos não pareceu memorizado. Assim sendo, a seguinte hipótese pode ser

levantada:

HS: Os consumidores conseguem reter mais as informações das propagandas de

shopping na TV do que das tradicionais.

• Atitude - os entrevistados que assistem aos programas de shopping na TV

demonstraram ter atitudes muito positivas com relação a esse novo estilo de

propaganda e aos seus usuários. Os entrevistados que não assistem aos programas de

shopping na TV, embora ainda não tenham aderido a esse estilo de comunicação, não

nutrem atitudes negativas para com os seus usuários. Em relação à atitude, a quinta

hipótese é levantada:

H6: As atitudes dos consumidores com relação aos programas de shopping na TV

são mais positivas do que em relação às propagandas tradicionais.

• Interesse - os entrevistados demonstraram diversos interesses pelas propagandas de

shopping na TV, além do desejo de compra. Os motivos do interesse vão desde

simples diversão ao conhecimento de novos produtos e à comparação de preço. A

partir dessas informações, três hipóteses são levantadas:

H7: As propagandas de shopping na TV despertam mais o interesse dos

consumidores do que as tradicionais.

H8: Os consumidores assistem às propagandas de shopping na TV mesmo que não

desejem comprar algo específico.

H9: Embora, ao fazer zapping entre os canais o cliente possa, algumas vezes, ter

sua atenção despertada antes do seu interesse por determinado produto, o

shopping na TV, diferente da propaganda tradicional, primeiro desperta o
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interesse do cliente pelo próprio programa para depois despertar-lhe a atenção

por um produto específico.

• Desejo - segundo os entrevistados, as propagandas de shopping na TV despertam o

desejo de compra dos que às assistem. Um fato interessante é que um dos

entrevistados que já comprou três vezes produtos anunciados no Shop Time afirma

que "não tem paciência" para assistir muito tempo a um programa desses, mas o

pouco que vê quando está mudando de canal, desperta-lhe o desejo de compra. Seu

procedimento, então, é consultar o site do programa no computador e proceder ao

pedido pela Internet. Assim sendo, surge a seguinte hipótese:

HI0: As propagandas de shopping na TV despertam mais o desejo de compra do

que as tradicionais.

• Ação de Compra - como foi antecipadamente definido, um grupo de entrevistados já

efetuou compras de produtos anunciados em programas de shopping na TV. Um

outro grupo, embora nunca tenha efetuado compra, externou a intenção de adquirir

produtos específicos que viu anunciados, e alegou ainda não tê-lo feito por questões

financeiras. Surge daí a décima hipótese:

Hll: As propagandas de shopping na TV geram mais ação de compra nos

consumidores do que as propagandas tradicionais.

Sem dúvida, as propagandas de resposta direta pela TV vieram revolucionar a

comunicação do marketing. Combinando comunicação em massa e marketing direto,

essa forma de propaganda permite o que KOTLER (1997) denominou de personalização

em massa do varejo sem loja.

À medida em que a televisão de resposta direta ampliar sua fronteira, não temos

dúvida de que veremos uma mudança considerável tanto no teor dos comerciais, quanto

na criação de novos contextos. Serão criados gêneros totalmente novos de propaganda
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acompanhando a nova postura televisiva de apresentar-se como um objeto a ser usado,

não apenas assistido (WITEK, 1994).

o processo da revolução digital trará uma grande mudança na forma como as

pessoas se relacionarão com a TV. Passará de um comportamento passivo para uma

atitude interativa, de um monólogo para um diálogo (RODRIGUES, 1998).

Mais do que uma nova forma de comunicação, o shopping na TV representa um

revolução nos processos de venda e distribuição. E para testar as hipóteses aqui

levantadas, a presente pesquisa exploratória inspira estudos futuros de natureza

quantitativa para que os resultados possam ser validados estatisticamente e mais

amplamente generalizados no que concerne ao impacto dessa nova propaganda sobre as

atitudes e o comportamento do consumidor.
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ANEXO 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA

EAESP/FGV - Pesquisa sobre Propaganda de Resposta Direta pela TV

Pesquisadora: Cláudia Buhamra Abreu - N° do Questionário: _

QUESTÕES DE SONDAGEM

1. Você conhece algum programa de venda direta pela TV?

2. Qual deles você assiste?

3. Qual a frequência com que você assiste cada um desses programas (em dias

por semana ou por mês)?

4. Quanto tempo, em média, você fica assistindo cada um desses programas (em

minutos ou horas) ?

QUESTÕES ESPECÍFICAS

1. Que elementos mais lhe chamam a atenção no shopping na TV e nas

propagandas tradicionais? Porque?

2. Você acha as propagandas de shopping na TVinformativas? Porque?

3. Você acredita nas propagandas de shopping na TV?Porque? E nas

tradicionais? Porque?
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4. Você lembra o nome do programa de shopping na TVque assistiu

recentemente? Gostou?

5. Que produto você lembra ter visto anunciado? Que característica no produto

mais lhe chamou a atenção?

6. Você lembra da marca e do preço do produto? A marca lhe inspirava

qualidade? Porque? Você acha que ele estava caro? Porque?

7. Qual o número do telefone para pedidos? Você o considera fácil de

memorização?

8. Outras pessoas que entrevistamos fizeram as afirmações abaixo. De 1 a 5 diga

o quanto você concorda ou discorda dessas frases (Escala Likert):

1 2 3 4 5

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Nem concordo Concordo Concordo
nem discordo parcialmente totalmente

• Pessoas que compram pela TV são pessoas modernas
• Pessoas que compram pela TV são muito preguiçosas
• Pessoas que compram pela TV são muito confiantes
• Comprar pela TV é um risco muito grande
• É uma forma de venda muito prática
• Dá muito trabalho ter que telefonar na hora em que estou assistindo televisão
• A propaganda de resposta direta só é boa para quem não gosta de ir às

compras nas lojas
• A propaganda de resposta direta vai substituir totalmente a propaganda

tradicional
• Os produtos anunciados no shopping na TV são caros
• A qualidade dos produtos anunciados é excelente
• A entrega dos produtos é muitos confiável
• A forma de pagamento é muito segura
• O shopping na TV é um estilo de propaganda mais pessoal
• O shopping na TV é muito cansativo devido ao índice de repetições
• As propagandas de shopping na TV despertam o desejo de compra

10. Quais os motivos do seu interesse pelos programas de shopping na TV?
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11. Os programas de shopping na TV lhe despertam a vontade de comprar os

produtos anunciados? Porque?

12. Você já comprou algum produto anunciado em propaganda de Shopping na

TV? Porque?

13. Se sim, quantas vezes? Como efetuou o pedido? Porque?

14. O que o motivou a comprar? Porque?

15. Ficou satisfeito com o produto? Porque?

16. Compraria novamente? Porque?

NOME DO(A) ENTREVISTADO(A): _

ENDEREÇO: _

BAIRRO: TELEFONE: _
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ANEXO 2

A Propaganda como Programa da Televisão:
Uma análise do impacto sobre o comportamento do consumidor

3.) Renda Familiar Mensal:
· Acima de R$ 5.555,00
· De R$ 2.944,00 a R$ 5.554,00
· De R$ 1.771,00 a R$ 2.943,00
· De R$ 1.065,00 a R$ 1.770,00

2.) Idade: ······...... . De R$ 497,00 a R$ 1.064,00
· 16 a 21 anos 1 . De R$ 263,00 a R$ 496,00
.21 a 30 anos ········· 2 . Até 262,00
· 31 a 40 anos.................................. 3 -t-------------------
.41 a 50 anos ··········· 4
.51 a60 anos ····.···· 5
· 60 ou mais anos ··········· 6

CLASSE SOCIAL
· AI (30-34) ············································· 1
· A2 (25-29) 2
· Bl (21-24) 3
.B2(17-20) 4
· C (11-16) 5

: ~ fg~~)~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..~

NOMEDO(A)ENTREVISTADO(A): Questionário NO. _

ENDEREÇO: ITEL.:

BAIRRO: CIDADE:

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇAo
BRASIL

NT 1 2 3 4 5 6+

· TV Colorida .......... O 2 3 4 5 5 5

· Rádio ................... O I 2 3 4 4 4

· Automóvel.. .......... O 2 4 5 5 5 5

· Empregada mensalista O 2 4 4 4 4 4

· Aspirador de pó ... O I 1 1 1 1 1

· Máquina de lavar roupas O 1 1 1 1 1 1

· Banheiro .............. O 2 3 4 4 4 4

· Vídeo Cassete ...... O 2 2 2 2 2 2

· Geladeira sem freezer O 2 2 2 2 2 2

· Geladeira duplex/freezer O 3 3 3 3 3 3

INSTRUÇAO DO CHEFE DA FAMILIA
· Analfabeto / Primário Incompleto ········································ O
· Primário Completo/Ginásio Incompleto ····....................... 1
· Ginásio Completo / Colegial Incompleto ····························· 2
· Colegial Completo / Superior Incompleto ····························· 3
· Superior Completo 5

1.) Sexo:
· Masculino 1
· Feminino........................................ 2

Estado Civil
Solteiro 1
Casado 2
Divorciado 3
Viúvo 4
Outros
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1 (AI)
2 (A2)
3 (Bl)
4 (B2)
5 (C)
6 (O)
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