
GlobalShop 2006

aponta a inteligência

e a conveniência como

sendo as bases

do sucesso de um

ponto-de-venda que

vende e fideliza

Expositor
interativo do
X BOX 360,
com tela de

cristal líquido

Emprego do design, superinovador até para vender
detergente em pó

Com mais de goo expositores, agrupa-

dos em áreas específicas que tratavam

de merchandising no ponto-de-venda,
jprojetos e operações de varejo, sistemas

de fixturing, vitrinismo e ambientação,

operação, varejo digital e serviços de

marketing, a GlobalShop 2006, realiza-

da no fim de março, em Orlando, na

Flórida (EUA), traduziu claramente a

importância crescente do ponto-de-

venda como destino das verbas de

comunicação de marketing.

Por outro lado, deixou claro para os

milhares de pessoas que a freqüentaram

os desafios do mercado em aprofundar

a inteligência que, cada vez mais, deve-

rá orientar cada real investido.

São inúmeros as tecnologias disponí-

veis e os recursos existentes para aplicá-

los às lojas. Assim, não faz sentido criar

uma peça bonita "sem alma", baseada

somente na estética, com linguagem

inadequada, e colocá-la em posição pou-

co estudada nas lojas.

Conhecimento e
monitoramento

No evento foi apresentado um soft-

ware que permite rastrear o tra-

jeto de cada consumidor nas

lojas, saber quanto tempo ele

se detém em cada local e mos-

trar os resultados segmentados

por gênero e raça. Um tremen-

do instrumento para medir a

eficácia do leiaute, da exposi-

ção, do planograma e do mer-

chandising de cada varejo.

Outro recurso fascinante, já

em teste pela Frito-Lay, possi-

bilita acompanhar diariamen-

te a distância, via etiquetas de

radiofreqüência, a disposição

de suas peças de merchandi-

OMA Awards dá Ouro para as curvas
arrojadas deste display da Axé

sing instaladas nas lojas. Os relatórios

emitidos precisam o correto posiciona-

mento e o tempo de exposição acertado

com o varejo e comparam com os resul-

tados nas vendas.

Fstes são alguns dos exemplos do

que vem por aí, para que se possa desen-

volver a verdadeira inteligência de mar-

keting do varejo.

Mídia segmentada
Entre as tendências, cabe destacar o

crescimento da Digital Signage, que

tem como base o emprego de telas de

cristal líquido (cujo tamanho varia de

duas até muitas polegadas), inseridas ou

não nas mais diversas peças, para exibi-

ção de mensagens. Estas podem ser tro-

cadas a distância, resultando em comu-

nicação sob medida para o perfil dos

consumidores de cada período do dia,

ou criar promoções em tempo real,

para combater a concorrência em táti-

cas de marketing de guerrilha.
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conveniência
Só para ter urna pálida idéia do que

isso vai representar, o Wal-Mart já tem
100.000 desses monitores instalados em

suas 2.700 lojas. Se pensarmos que, nos

EUA, são feitas mensalmente 1,4 bilhão

de visitas às lojas, temos aí uma fantásti-
ca nova mídia a ser explorada.

OMA Awards
Para encantar os consumidores, a tec-

nologia tem de ser "vestida", e cabe ao
desígn este papel. E ele quem expressa o
valor da marca em cada peça, de forma
a promover uma conexão emocional e

relevante em meio a um cenário tão

cheio de estímulos como o varejo.

O diferencial do de-
sign foi claramente per-
cebido nas peças con-
correntes ao OMA -
Outstanding Merchan-

dising Awards deste ano.

Os destaques ficaram

por conta dos diversos

recursos para provocar a

interatividade com os

Tela de cristal
líquido até em
peças de papelão

A simplicidade e s propriedade com que
o conceito do produto foi apresentado
garantiram Ouro para esta peça no
OMA Awards

consumidores e a forma criativa usada em
materiais tradicionais, como o papelão.

Olho nos consumidores
Quem está à procura de novas opor-

tunidades deverá ficar atento ao cresci-

mento dos homens como compradores.
Usualmente a tarefa de ir às compras é
encarada como uma atividade tipica-
mente feminina, à qual os homens são
pouco afeitos. Mas as pesquisas mos-
tram que esse comportamento vem

mudando significativamente, com um

incremento dos compradores masculi-

nos, principalmente na faixa dos 29 aos

45 anos, que não apenas são os decisores
das compras, mas o fazem com prazer.

Nunca é demais lembrar que não
basta ter uma loja maravilhosa, bom
sortimento de produtos de qualidade e
peças compatíveis, se o atendimento é
ruim. Conhecer bem o perfil do seu

cliente e estabelecer bases sólidas para

um bom relacionamento continua sen-

do a forma mais eficaz para manter os

clientes. Pesquisas apresentadas mostra-
ram que mau atendimento e problemas

com possíveis trocas são os motivos mais
freqüentes para não se voltar mais a

uma loja e, ainda pior, falar mal dela.
Ou seja, investir na profissionalização
da mão-de-obra dá retorno.

Mercado em expansão
Nos EUA, as verbas específicas para

o merchandising nos pontos-de-venda
devem passar dos US$ 18 bilhões, as-

sinalados em 2005, para US$ 22 bilhões
este ano. Um crescimento muito ex-
pressivo, sustentado pela eficácia das

ações planejadas.
Num cenário no qual a concorrência

entre os modelos de varejo é cada vez

mais lateral, em que o mix de produtos

Muitas curvas de papelão
explorando os limites deste
wobler da Kellogg's

oferecidos se adapta às necessidades dos
consumidores existentes - - pois você
encontra sorvete e refrigerantes em ban-

cas de revistas e comidas e bebidas em
farmácias —, o oferecimento de serviços
agregados aos produtos é uma realidade
para criar diferenciais percebidos.

A palavra-chave no varejo é conve-

niência. E para se destacar nesta área é
preciso dominar a inteligência que irá

nortear todos os planejamentos.

A próxima GlobalShop será em Lãs
Vegas, em março. Faça uma aposta indo
até lá. Este será um jogo de cartas mar-
cadas no qual você só tem a ganhar! e

Gilberto Strunck {strunck&diacm.com.br) é sócio-
diretor da Did Comunicação de Marketing
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