Como conquistar e tornar consumidores finais mais fiéis à sua
marca?

Os desafios do varejo aumentam a cada dia no setor farmacêutico, fazendo-se ainda
mais necessário conquistar os consumidores finais para torná-los fiéis à sua marca.
As indústrias têm se empenhado em antecipar-se aos concorrentes, investindo milhões em
tecnologia e inovação. Além do grande investimento em marketing para que os seus
produtos ganhem espaço reservado na mente e no coração dos consumidores.
Apesar das oportunidades de crescimento serem promissoras no varejo farmacêutico, será
que a sua empresa e suas marcas têm conquistado os clientes finais? Será que suas vendas
são para clientes fiéis ou para clientes que estão apenas experimentando seus produtos?
Sabemos que quando uma marca conquista a confiança do cliente, pode-se gerar a venda de
inúmeros produtos adicionais vinculados ao seu nome, mas construir um nome respeitado e
que gere credibilidade não é algo tão simples e fácil assim. E o ponto-chave para essa
conquista está vinculada à percepção que os consumidores finais têm sobre a importância,
propósito e valores que sua marca representa.
Sabemos que é um desafio diário fazer com que uma marca seja lembrada pelos clientes,
dado que a variedade de produtos ofertada pelo varejo em cada categoria de produto é
dinâmica e cada dia maior. Portanto, como se destacar em um mercado em constante
evolução, preços competitivos, inovativo, além de utilizar grandes investimentos em
marketing e publicidade?
As indústrias, infelizmente, têm esquecido de investir em quem tem contato diretamente
com os consumidores e que possui grande influência sobre a decisão de compra: a força de
vendas. Contar com vendedores que apresentem com propriedade e clareza sobre seus
produtos, que forneçam informações precisas e de fácil compreensão, que transmitam aos
consumidores o propósito da sua marca, frisando os benefícios dos produtos e solucionando
o problema específico de cada cliente que entra nas lojas, determina a diferença entre a sua
marca ser lembrada frente a da concorrência.
No dia a dia de vendas, muitos vendedores buscam se focar apenas nas características dos
produtos ao dar informações, ao invés de terem foco nos benefícios aliados à busca de
solução aos problemas dos clientes. Devido a falta de conhecimento sobre os produtos, o
cliente acaba recebendo informações superficiais, o que muitas vezes não desperta o
interesse pelo produto oferecido e muito menos Brand Awareness com sua marca.
Vencer as barreiras de estar na mente do consumidor têm valido a pena, uma prova disso é
o Top Of Mind 2016, pesquisa para descobrir a marca mais lembrada pelos brasileiros em
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produtos e serviços realizado pelo Datafolha. A marca Colgate foi escolhida pelo quinto ano
consecutivo na categoria Higiene, citada por 11% dos entrevistados; a marca Dove vem em
quarto lugar com 6% e a Johnson & Johnson em quinto com 5%. Já na categoria Fralda
Descartável, a Pampers lidera com 35%, vindo em segundo lugar a turma da Mônica com
14%. Se sua empresa se transformar em Top of Mind de suas categorias, imagina quanto
poderia vender mais?
A realidade é que estamos vivendo um momento em que o cliente está sendo bombardeado
por opções, e por isso a força de vendas precisa estar preparada e com conhecimento sobre
seus produtos para obter eficácia no atendimento e no fechamento das vendas

Você compraria de alguém que não falasse com segurança sobre a solução que está
lhe oferecendo?
Convenhamos que somente quem conhece bem o que vende é capaz de falar com convicção
para conquistar a confiança e o interesse do cliente.
Na Dr. Vendedor somos compromissados em garantir que marcas sejam lembradas
diariamente por milhares de vendedores e que eles repassem todo o conhecimento
aprendido sobre os produtos da forma mais clara possível para os clientes. Com o auxílio de
mecanismos de inteligência artificial, identificamos os gaps de conhecimento de cada
vendedor e oferecemos treinamos específicos para que a força de vendas conheça bem os
produtos de forma a ter confiança ao indicá-los. Ao conhecerem seus produtos
profundamente suas vendas irão aumentar e a sua marca será construída com bases sólidas
na mente do clientes.
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