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PONTO-DE-VENDA
...de partida ...de encontro
Já imaginou seu produto, a
publicidade e o consumidor, tudo
num mesmo lugar?

uem nunca olhou para aquele produto gigante no meio
do supermercado que chama a atenção logo na entra-
da? Ou na hora de pagar a conta não levou alguma
coisa em exposição ao lado do caixa? Pensando

nesse consumidor que toma a decisão de compra
quando já está dentro do estabelecimento co-
mercial, que os publicitários e executivos têm
investido em publicidade imediata. E a
forma que vem se mostrando cada vez
mais eficaz é por meio dos chamados pon-
tos-de-venda (PDVs). O grande desafio é descobrir
a dose certa do investimento neste tipo de promoção e na
propaganda convencional.

Este tipo de merchandising é o elo final da cadeia publicitária,
que tem início nos anúncios veiculados pelas mídias eletrônicas
e impressas. Neste caso, o PDV é o estímulo final para que o
consumidor efetue a compra. O grande atrativo deste tipo de
propaganda é acolher, num mesmo ambiente físico, todas as par-
tes do processo de conquista de consumidores: o produto, a pu-
blicidade e o próprio cliente. "O PDV é a última barreira entre o
consumidor e o produto", diz Álvaro Delmonte, diretor da AZ
Design, empresa que atua na área de criação de pontos-de-ven-
da. "E o momento decisivo, onde o consumidor entra em conta-
to com o produto, e está mais suscetível às influências e argu-
mentos do merchandising", completa.

Produtos à mostra em pontos-de-venda atraem clientes para
compras que não estavam anteriormente planejados. Em decor-
rência disso, os displays (peças que abrigam o produto com o
logotipo da marca em banners ou cartazes), apresentam-se cria-
tivos e didáticos, para que se evidencie a mercadoria, induzindo
a decisão de compra de um determinado produto em detrimen-
to de outro que não exposto.

Mesmo sendo utilizado pelas grandes marcas como uma fer-
ramenta que completa a publicidade convencional, o merchandising
em ponto-de-venda se apresenta como uma solução atrativa para
as pequenas e médias empresas. Por não terem verbas suficientes
para uma ação publicitária em grande escala, este tipo de marketing
assume uma função importante. "É no PDV que uma marca pe-
quena se põe em pé de igualdade com uma grande. É onde o
preço maior ganha do menor", diz o diretor da AZ Design.

Stand modular, criado pela
AZ Design, ganhador do

Prêmio POPAI2001,
segmento Displays, categoria

Merchandising para VendaDelmonte ainda
completa: "A busca atual é por
boas soluções de PDVs, com materiais simples que os tornem
mais baratos, sem perder o apelo visual que chame a atenção
do consumidor". Ele acrescenta que os displays agregam valor
ao produto simplesmente por meio do design. "E é neste es-
forço pela atenção do consumidor que novos recursos e materi-
ais vão sendo incorporados. O aumento da escala de produção
vem possibilitando o incremento de novas técnicas industri-
ais". AAZ Design trabalhou na criação de PDVs para a Credicard
(balcões modulares de mesa que podem ser acoplados para a
formação de um quiosque de atendimento), e a Coca-Cola (post
mix, máquina de refrigerantes).

Display circular de mesa da Timberland,
que expões as diversas camadas do tênis,

desenhado pela AZ Design
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O design das geladeiras Brahma, criado pela
Animus Design, pode ser visto por todo o pais

Display de mesa para a exposição de
produtos da Garnier, projetado pela
Animus Design

"Display brinquedo" desenvolvido pela Droid,
usado em na campanha "Check Out - Omo"

Criado pela Aninus Design, este display de
chão foi lançado junto com a linha de produtos
para tratamento de espinhas da L'0real

Segmentos
São diversos os segmentos que utilizam-se deste recurso para
alavancar suas vendas: "Os líderes de categoria são fortes em
suas ações no ponto-de-venda", comenta o designer Mauro
Minniti, diretor de Criação da Design Novarejo. Ele ainda apon-.
taá que PDVs com produtos dos "segmentos alimentício, prin-
cipalmente os não-perecívies, bebidas alcoólicas, refrigerantes,
sucos, materiais de limpeza, higiene pessoal, produtos infan-
tis, eletro-eletrônicos, telefonia celular e utilidades domésticas
atuam intensamente nos grandes canais de venda (supermer-
cados)". Já outros segmentos de mercado tais como "materiais
esportivos, vestuário, farmacêutico, informática etc, atuam de

maneira mais estratégica" constata.
Os pontos-de-venda, brevemente, se tornarão a única saída

para nichos de mercado cercados pela legislação que limita suas
campanhas em escala mundial: "A indústria de tabaco, c em breve

o de bebidas também, praticamente migrou toda a sua verba de
marketing para o ponto-de-venda, devido a legislação anti-

tabagista no Brasil e, mesmo assim, com inúmeras restrições",
complementa Minniti. De acordo com as normas do Código Bra-

sileiro de Regulamentação Publicitária, o planejamento de mídia das
empresas de cigarro deve ser cuidadoso quanto ao público-alvo. Para
não atingir menores de 18 anos os displays de cigarros são proibidos
em lojas em que o público infantil é assíduo.

Existe uma tendência de migração dos recursos anteriormente
direcionados à parte institucional da marca para marketing em ponto-
de-venda: "Essa é uma tendência internacional" diz Rique Nitzsche,
diretor de Criação da Animus Design. "Cada vez mais os recursos
destinados à comunicação estão visando o merchandising. Quando
a Animus começou a se interessar por essa migração, há mais ou
menos 15 anos, nos Estados Unidos a verba destinada à promoção
nos pontos-de-venda já era maior do que a verba de comunicação

de massa". A empresa de Nitzsche criou o design para as geladeiras
da Brahma, espalhadas por bares e restaurantes Brasil afora, o display
de mesa para cinco xampus Fructis da Garnier, além do display de

chão para a série de produtos Pure Zone, para tratamento de espi-
nhas da L'Oréal.

Alguns modelos têm música e voz, fazendo com que o produto

"fale" diretamente com o cliente enquanto este passa pelo corre-
dor do supermercado. A Droid, empresa que atua há 14 anos no

Novas tecnologias nos PDVs

Com a intenção de prender cada vez mais a atenção do consu-
midor, novas tecnologias têm sido empregadas na concepção
dos PDVs. É o caso da impressão tridimensional (3D), uma técni-
ca de impressão que, aliada a um meio óptico (plástico lenticular),
promove uma interação com o observador, respondendo de for-
ma diferente de acordo com o ponto de observação.

A 3Design, empresa especializada na criação de peças para
comunicação visual e soluções para ações promocionais,
comercializa produtos que utilizam tecnologia de visualização
tridimensional. A empresa oferece algumas variações desta técni-
ca: 3D (proporciona ao observador a sensação de profundidade),

Mult Flip (as imagens distintas se alternam conforme o ponto de visão)
e Animação (cada painel recebe uma seqüência de imagens que trans-
mitem a impressão de movimento ou transformação da cena).

Já o DCL - Sistema de Decodificação Lenticular - promete des-
pertar a curiosidade dos consumidores. Trata-se de um sistema de
impressão criptografado, que traz urna mensagem invisível a olho nu;
para conseguir decifrá-la, é necessário o uso de um leitor ótico. Suas
características são indicadas para ações promocionais em pontos-de-
venda, wobblers de supermercados,ações de incentivo e de marketing
direto. Além de ser aplicado em papel, o DCL pode ser impresso ou
gravado em plástico, acetato e outros tipos de material.

Setembro/Outubro 2003 www.professionalpublish.com.br 

Publish



CRIAÇÃO & DE5IGN
mercado

mercado, especializada em campanhas com displays,

apela aos cinco sentidos. Ela dispõe de um "canhão de

odores" que faz com que um ambiente inteiro possa

ser aromatizado com o aroma do produto em evidên-

cia. Imagine um cinema com cheiro de sabonete du-

rante o comercial antes do trailler, ou uma seção do

supermercado com cheiro de frutas da época, para a

divulgação de um novo suco. A Droid já teve clientes

como Coca-Cola, Gessy Lever, Pão de Açúcar, Philips,

Sadia, entre outros. Na campanha "Check Out - Orno",

realizada em supermercados, era sorteado um caixa a

cada 15 minutos. Se o consumidor possuísse um pro-

duto Omo no carrinho, ganhava RS 10,00 na compra.

O paladar também é, juntamente ao visual, o sentido

mais usado no ponto-de-venda. Amostras de iogurtes,

pães de queijo, refrigerantes e sorvetes tomam conta

dos supermercados com seus quiosques e balcões, sem-

pre acompanhados de belas modelos segurando ban-

dejas com o logotipo do produto.

Materiais
Diversos materiais são usados na elaboração dos traba-

lhos. Vão desde papelão, acrílico armado (aramado),
metais, painéis eletrônicos, PVC, cartazes, mobiles (es-

truturas móveis, constituídas de formas de material leve

suspensas no espaço por fios), wooblers (pequenos car-

tazes normalmente anexados às prateleiras, suspensos

por hastes móveis), stoppers (placas de tamanho reduzi-

do presas perpendicularmente às gôndolas), balcões,

banners, bandejas, entre outros.
"Buscamos fazer com que o consumidor passe mais

tempo no ponto-de-venda. Por isso, as lojas devem ser

agradáveis, com ambientações temáticas, produtos bem
expostos e valorizados por displays, comunicação visual

que oriente e decore, além de informações claras e bem
posicionadas" afirma Mauro, da Design Novarejo.

Pesquisas
A representatividade e retorno apresentados pelos

PDVs são tão significativos, que uma instituição foi

criada a fim de promover a atividade, o POPAI - Point

Of Purchase Advertising International. A entidade "for-

ma uma rede internacional de troca de informações"

diz Ronald Peach, Presidente da entidade no Brasil. A

associação atua na orientação de anunciantes e vare-

jistas, divulga estudos e pesquisas, informa sobre no-

vas tecnologias, realiza treinamentos e, recentemen-

te, publicou um código de ética para a área, no intuito

de funcionar como um órgão regulador. A associação

foi fundada nos EUA há 67 anos e está presente em 26

países como Brasil (246 empresas e 917 pessoas), além

da Europa, Ásia e Oceania. O POPAI também organi-

za uma premiação anual de pontos-de-venda em di-

versas categorias (Veja Box).

O Oscar do PDV

O apelo visual,auditivo e até mesmo olfativo

dos PDVs também é motivo de prêmios. A

quinta edição do Prêmio POPAI, que reúne

agências, fornecedores, designers é em-

presas, foi realizado no dia 23 de setem-

bro, em São Paulo. Os trabalhos classi-

ficados foram selecionados por um júri

composto por 21 profissionais de varejo,

anunciantes, agências, fornecedores e

acadêmicos.

"O Prêmio,POPAI julga

melhores t rabalhos de

merchandising em PDVs, o

melhor design, levando

em conta a praticidade,

a organização,exposição

do produto e os atrati-

vos visuais como luzes,

sons e imagens em movi-

• mento", declara Avelino

Querido, vice-presidente de
marketing do POPAI Brasil.

Foram inscritas 321 peças, e as 221 que

passaram para a segunda fase ficaram expostas no stand do POPAI du-

rante o Brazil Promotion, evento de marketing promocional, realizado no

mês de agosto, em São Paulo. Durante a feira, um júri especializado sele-

cionou os 115 trabalhos finalistas, para os prêmios Ouro, Prata e Bronze.

Os critérios de julgamento foram baseados nos utilizados pela matriz

norte-americana.

Os trabalhos inscritos foram divididos em 24 categorias, subdividas

nos grupos temporário, semi-permanente e permanente, de acordo com

o tempo de duração da campanha.
As grandes campeãs foram a Escala 7 (especializada em produção

de displays), com dez troféus sendo quatro deles de ouro, e a Alpha
Display (especializada em criação de PDVs), com dois troféus de ouro,

dentre as 21 premiações recebidas.

O POPAI ainda promove mais duas premiações relativas a PDVs: o

Prêmio ABAD - Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de

Produtos Industrializados e o Prêmio Expositor APAS.
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Segundo Peach, estima-se que o
mercado brasileiro movimente anual-
mente cerca 1,5 bilhão de dólares em
publicidade promocional. Ele ainda co-
menta que existem empresas que inves-
tem "exclusivamente em PDV e sequer
fazem campanha na mídia. Mas a mídia
nacional tem um papel muito importan-
te, que é a informação. O que a mídia
promete, o PDV entrega. Ele é testemu-
nhai. As pessoas vão lá e provam".

De acordo com pesquisa realizada
com 1860 consumidores pelo POPAI,
cm 1998, 85% das decisões de compra
são tomadas dentro da estabelecimento
comercial. Mesmo aqueles que saem de
casa com uma lista de compras, levam
cerca de 15% a mais do que previsto.
Outro levantamento feito pela Inter-
Science, divulgada em dezembro de
2002, mostrou que de toda a verba des-
tinada à publicidade pelas empresas,
53% são destinados à propaganda. Do
restante, 19% são destinados à promo-
ção, 8% ao marketing direto, 7% à pes-
quisa de mercado, 6% às relações públi-
cas e somente 5% à Internet. Da fatia
destinada à propaganda, 22,7% das ver-
bas dos cem maiores anunciantes do
Brasil serão investidos em promoção e
merchandising no ponto-de-venda no ano
de 2003. Esta porcentagem não inclui
as pequenas e médias empresas, pois
muitas não fazem propaganda em cam-
panhas maiores, porém investem em
pontos-de-venda, fazendo com que a
porcentagem real seja maior.

Um outro estudo do POPAI, em par-
ceria com o instituto Vox Populi, reali-
zada em mini-mercados (com até 4 cai-
xas)', padarias, e lojas de conveniências,
com 1492 entrevistados, indicou que
20% dos consumidores compraram al-
gum produto por impulso no PDV. Se
forem incluídos os consumidores que já
tinham a compra planejada, mas a mar-
ca foi decidida no PDV, este índice sobe
para 34,2%. O levantamento apontou
também que os materiais promocionais
ficam expostos primeiramente nas áre-
as de circulação e em seguida nos cai-
xas. De todos os produtos disponíveis
nestes estabelecimentos, somente 29%
contavam com recursos promocionais,

porém, 40% dos entrevistados notou este
fato. A pesquisa revelou também que 49%
dos entrevistados se lembram das marcas
depois da degustação.

A pesquisa ainda indica que os estabele-
cimentos não aproveitam os pequenos espa-
ços que têm (50 m2, em média) com o mix
de produtos apropriado ao tipo de consumi-
dor que freqüenta estes espaços.

Em supermercados ou hipermercados,
os consumidores gastam em torno de R$
100,00 e realizam suas compras em cerca
de uma hora. Já em padarias, mini-merca-
dos e lojas de conveniência as compras são
feitas em apenas sete minutos, porém numa
média de 15 visitas ao mês, totalizando um
gasto de cerca de R$ 45,00 mensais. O gran-
de diferencial é que no supermercado o cli-
ente ficou exposto aos pontos-de-venda
somente uma vez, enquanto em todas as
visitas ao pequeno varejo ele teve contato
com estes materiais promocionais.

Quando questionado a respeito do fu-
turo do PDV Peach do POPAI, comenta
que "a Internet é o futuro do PDV". Con-
tudo faz algumas ressalvas: "O PDV na
Internet tem muitas limitações tecno-
lógicas, isto restringe muito sua utilização.
Não tem os cinco sentidos, só o visual, e
ainda não é em 3D".

3Design
www.3designinterativa.com.br
Tel.: (11) 3884-4389

Animus Design
animus@animus. com. br
Tel.: (21) 2556-0777

AZ Design
www. azdesign. com. br
Tel.: (11) 3284-9533

Design Novarejo
www. novarejo. com.br
Tel.: (11) 5041-0331

Droid
www. droid. com. br
Tel.: (11)6914-2097

POPAI-Brasil
www. popaibrasil. com. br
Tel.: (11) 3284-6878

Setembro/Outubro 2003 www.professionalpubl ish.com.br


