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Ela tem a força
Popai Brasil aponta as tendências de
merchandising no PDV

C
om quase um milhão de pontos-
de-venda (PDVs), o Brasil é um
megamercado a céu aberto para
a exploração do merchandising,
at iv idade re la t iva a qua lquer

ação ocorrida dentro de área de venda.
Pesquisa recente bancada pelo Popai Bra-
sil, associação dedicada ao desenvolvimen-
to do merchandising no PDV, mostra que
81% das decisões de compra acontecem
em cima da hora em super e hipermercados,
cifra entre os mais altos percentuais do
mundo. "Somos recordistas nesse tipo de
decisão e, portanto, temos terreno fértil
para semear e colher, como anunciantes,
varejistas, agências ou fornecedores", de-
duz a professora Heloísa Omine, presiden-
te do capítulo brasileiro do Popai, fi l iado
ao Point-of-Purchase Advertising Interna-
tional (EUA), presente em 29 países.

Comunicação no PDV, sintetiza Heloí-
sa, deve al iar alto impacto e l inguagem
direta. Materiais e embalagens precisam
transmitir o conceito de marketing da mar-
ca. A atenção do consumidor, por sua vez,
deve ser disputada por um conjunto de fer-
ramentas agregadas com o poder de desta-
car o produto na gôndola. O desejo de com-
pra é assim despertado pela confiança na
marca, vencendo a barreira do preço.

Formalizado em agosto de 1998, por
grupos de trabalho, coordenados pelos in-
tegrantes da diretoria e aberto a todos os
associados, o Popai Brasil é associação
sem fins lucrativos. Focaliza o desenvolvi-
mento do merchandising com o objetivo
de beneficiar os consumidores e gerar os
melhores resultados para os clientes-in-
dústria, comércio e empresas de serviços.
Também desenvolve eventos, seminários,
caravanas para o exterior e programa de
certif icação profissional, além do Prêmio
Popai Brasil, que anualmente elege as pe-
ças e campanhas de maior destaque no

Heloísa primeira mulher no comando de uma filial
do Popai.

varejo nacional.
Sócia-diretora da empresa Shopfitting,

espec ia l i zada em store des ign, v i sua l
merchandising, comunicação visual e mar-
keting de varejo, Heloísa Omine é publici-
tária e professora de Marketing de Varejo
de Moda e do MBA de Moda da Universi-
dade Anhembi Morumbi, titular de Marke-
ting do Ponto-de-Venda e de Merchandi-
sing no MBA da Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing e dos cursos Compra-
dor de Moda e Negócios da Moda do Se-
nac. Primeira mulher na presidência do
Popai, Heloísa comanda, desde 2004, a
segunda maior filial da entidade no mun-
do. Em entrevista exclusiva à Doce Revis-
ta (DR), ela avalia o avanço da atividade
de merchandising no país e as tendências
que pisam na soleira do varejo.

DR- Como avalia o estágio do Brasil em
merchandising no PDV?

Heloísa- O país está em convergência com
o que há de mais moderno na utilização de
tecnologias, mater ia is e estratégias de
merchandising. A diferença existente em
relação ao mercado brasileiro é um fator
conhecido - a economia de escala. Quan-
do se fala de novas tecnologias implanta-
das no Brasil, o custo ainda é muito eleva-
do. E o preço dos equipamentos e dos ma-
teriais de merchandising ainda é muito alto
devido à insuficiência de volume de com-
pra. Para dar uma idéia, nos EUA um display
de tamanho grande de cristal líquido (LCD)
tem custo aproximado de US$ 1.000,00.
Já por aqui, esse mesmo dispositivo al-
cança R$ 10-15.000,00, quantia que, mes-
mo considerado o dólar hoje desvaloriza-
do, representa desembolso alto. Mas é
possível notar uma evolução rápida em
certos materiais. O uso de LEDs (pontos de
luz) e fibras óticas, por exemplo, tem am-
pliado. Fica claro que o PDV ou os varej is-
tas começam a enxergar muito bem as fer-
ramentas de merchandising como fator de
conversão de consumidores dentro da loja.
Isso faz com que exista um movimento de
união, a chamada parcer ia est ra tég ica
entre a indústria e o varejista. Será por
essa via que os custos das novas tecnolo-
gias se tornarão mais viáveis, disseminan-
do o uso de novos materiais entre nós.

DR- O merchandising no PDV no Brasil se
aproxima mais dos conceitos e estética
europeus ou norte-americanos?
Heloísa- O Brasil tem predominantemen-
te uma leitura mais americana, caso de
sua maneira de enxergar o merchandising,
a comunicação dentro do PDV. Agora, exis-
te uma nova ferramenta que é o visual
merchandising Q, para essa modalidade, a
intepretação dominante é a européia, em
termos de estética e ergonomia. Dessa
forma, a transposição local dos conceitos



P I N G U E - P O N G U E

de "visual merchadinsing" segue uma li-
nha mais refinada. Os recursos dessa fer-
ramenta se revelam, por exemplo, na cria-
ção de ambientações, cenários e atmosfe-
ra de compra. Nessa concepção, os produ-
tos, marcas e serviços são orientados den-
tro do PDV. Trata-se, portanto, de um ape-
lo muito mais utilizado pelo varejo. Já o
merchandising tradicional é, em essência,
mais recrutado pelo fabricante. O "visual
merchandising" pode ser conferido em lo-
jas de moda e um exemplo recente são os
PDVs de telefonia. Um dos recursos muito
trabalhados na Europa é o chamado
marketing sensorial, com destaque para
os sistemas de iluminação. Aspectos sen-
soríais trabalhados com luzes, hoje em
voga em muitas vitrines do varejo, inclusi-
ve no Brasil, têm na Europa sua origem na
maneira de pensar a iluminação.

DR- O varejo nacional ainda reluta em
acei tar as ações e promoções de
merchandising no PDV?
Heloísa- Ainda existe alguma resistência
para abrir espaço dentro do PDV para o
merchandising. De outro ângulo, o varejo
começa a mudar conceitos. Algumas ma-
neiras de pensar a comunicação dentro do
PDV sob o enfoque do varejo não são con-
cordantes. Os varejos mais estruturados e
segmentados, ou então, aqueles que pri-
meiro entenderam a importância desse
tipo de ferramenta, consideram que o seu
espaço é uma mídia e, portanto, tem pre-
ço. É o caso das grandes redes varejistas,
que cobram pela ocupação dos espaços.
Mas outros segmentos estão começando
a entender esse caminho trilhado pelos su-
permercados e hipermercados e querem
posicionar o seu negócio dessa maneira.
Já as redes varejistas médias interpretam
o seu espaço como um negócio autônomo.
Isto é, elas determinam qual vai ser a ima-
gem, a ambientação dentro da loja, relu-
tando mais em ceder espaço a materiais
de PDV. Por fim, o pequeno varejo é caren-
te - quer que proponham a colocação de
materiais e vê nisso economia de investi-
mento. Muitas vezes, esses estabelecimen-
tos aproveitam o próprio display do fabri-
cante para promover a arrumação e a de-
coração do PDV.

DR- Dá para ilustrar o argumento com o
segmento de confeitos?

Heloísa - O segmento de confeitos exibe
grande variedade de materiais que enfei-
tam as saídas de caixa e corredores de
acesso. Como, em geral, os produtos são
de compra por impulso, têm que chamar a
atenção do consumidor e estarem à mão
para que a venda seja feita. Esses varejos,
no entanto, estão assimilando rapidamente
os benefícios do merchandising no PDV e
começam a tirar melhor proveito das ações
e promoções. São sacadas que ajudam a
explicar o crescimento do pequeno varejo
no mercado brasileiro. Quanto ao segmen-
to de candies, em particular, toda a expe-
riência que os fornecedores desse reduto
acumularam ou obtiveram por benchmark
nos grandes varejos vem sendo transferida
para o pequeno comércio. Isso foi feito sob
o entendimento de que esse segmento tem
características e necessidades distintas.
No Globalshop de 2005 verificamos que os
grandes do segmento, como Cadbury
Adams, Mars, Kraft Foods, dispõem de
farto material direcionado a todos os per-
fis varejistas e um enfoque muito bem so-
lucionado para o pequeno varejo, canal por
excelência do setor de candies. Fazem parte
desse arsenal, materiais já conhecidos por
aqui, como pequenos displays, dispensers
para balcão, parede e piso, que ocupam
muito pouco espaço e oferecem o máximo
de rentabilidade, ou seja, preenchem pe-
quenas áreas com o máximo volume possí-
vel. Esses materiais clamam pela necessi-
dade de comunicar, de tornar a marca pre-
sente, expor os produtos da melhor forma
e ocupar pouco espaço. A implementação
dessa fórmula acaba fixando uma comuni-
cação mais direta e organizando o PDV, o
que facilita o acesso do consumidor ao que
deseja. O xis da questão é mostrar que aque-
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le produto o qual ele está procurando exis-
te bem ali. Pois se ele não encontrar ali, vai
sair em busca em outra loja. Um ponto bem
organizado mostra ao consumidor que tem
o que ele procura e, melhor ainda, todos os
outros itens que podem satisfazer o seu
desejo de compra. O caminho natural aca-
ba sendo esse. Quando um produto se des-
taca no PDV a propensão a comprarmos é
muito maior. Foi o Popai quem soltou, aliás,
a pesquisa mostrando que 81% das deci-
sões de compra no PDV, em relação a pro-
dutos e marcas, são feitas na hora.

DR- O que destacaria na atuação do Popai
Brasil para o aprimoramento do merchan-
dising no PDV?
Heloísa - Por exemplo, as pesquisas de
comportamento de compra do consumidor
nas grandes redes e no pequeno varejo.
Compõem um monitoramento recente, a
ser divulgado ainda este semestre. Tam-
bém promovemos estudos exploratórios do
comportamento de outros canais. No mo-
mento, real izamos levantamentos sobre
canais como redes de farmácias e a res-
peito de tópicos como quanto se deve in-
vestir em merchandising, para chegarmos
a um número. Com essas iniciativas, gera-
mos um conteúdo de informações depois
transformado em cases repassados em
palestras e treinamentos. Temos um curso
denominado As Melhores Tá t i cas de
Merchandising, no qual divulgamos a fer-
ramenta, destacando sua importância e
como trabalhá-la. Também estamos es-
truturando o curso de Merchandising Estra-
tégico. Indica para onde vai o merchandi-
sing e como se pode trabalhá-lo como prin-
cipal ferramenta de comunicação e de
marketing dentro do PDV. Em complemen-
to, o Popai Brasil promove palestras e es-
tamos implementando a primeira parceria
com uma universidade. Organizamos ain-
da caravanas para eventos no exterior, a
exemplo do Globalshop, maior feira do
setor mundial de merchandising.

DR- Nos EUA, alguns grandes anunciantes
se afastaram da mídia convencional e apos-
tam fichas exclusivamente em merchandising
no PDV. Isso é uma tendência?
Heloísa - É uma tendência muito forte,
mas na cena norte-americana, onde so-
bressai entre os expoentes dessa corrente
a aposta do Wal Mart, que instituiu um
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canal de TV exclusivo da rede. A Procter &
Gamble, por exemplo, praticamente aban-
donou a publicidade convencional e abra-
çou a idéia da varejista. No Brasil, as coi-
sas se encaminham para um estágio meio-
termo, de comunicação integrada. O que
existe é uma mudança de enfoque no pro-
cesso de comunicação em que as empre-
sas estão constatando a importância de
se comunicar no PDV e tornar seus produ-
tos e marcas visíveis. Por aqui, ainda não
há um movimento de total foco no PDV. O
que temos verificado é uma elevação nos
investimentos, embora a carga maior dos
orçamentos continue direcionada para a
propaganda convencional. Na média, as
verbas alocadas para merchandising cres-
cem anualmente e têm detido em torno de
15% dos investimentos em comunicação e
marketing das empresas . O estudo
exploratório sobre investimento no PDV,
hoje em curso, vai elucidar essa questão.

DR- Qual a perspectiva para o mercado
brasileiro?
Heloísa-O Brasil vai seguir essa trilha de
campanhas com foco muito mais intenso
no PDV. Mas é preciso antes passar por
essa fase que o mercado está vivenciando,
da comunicação integrada. Antigamente,
dispúnhamos apenas da propaganda de
produtos e marcas. A comunicação no PDV
se resumia ao uso de materiais básicos,
como cartazes e banners. As empresas,
entretanto, têm reconhecido cada vez mais
o PDV como um canal de conversão. Agora
acreditam que não basta afixar um cartaz
ou banner e, inclusive, os varejistas estão
entendendo mais essa importância. Em
paralelo, o varejo também opera o seu pro-
cesso de comunicação, desenvolvendo pro-
postas promocionais, entre as quais as
ambientações em datas temáticas e os
tablóides cooperados são os maiores exem-
plos. A indústria já acordou para isso e
vem trabalhando em conjunto com o vare-
jo. O que se vê é uma integração. Uma
campanha eficiente inclui a publicidade
nos veículos de mídia e, depois, o desdo-
bramento em ações de merchandising no
PDV. A próxima etapa, com certeza, é a
migração maciça de verbas para o ponto-
de-venda.

DR- Como avalia os fornecedores brasi-
leiros de materiais de PDV?

Quando um produto
se destaca aos nossos

olhos no PDV
a propensão para

comprarmos
é muito maior

Heloísa- O Brasil ainda esbarra no gran-
de problema da economia de escala. Mas
desde que uma empresa queira e se pro-
ponha a bancar, dispomos aqui do que se
encontra de mais atualizado em países
avançados. Para explicar melhor essa ques-
tão da escala, vamos pegar o exemplo da
China. Quando os chineses quiseram en-
tender o que era o merchandising, f icou
claro para o Popai que aquele país desen-
volveria o mesmo processo aplicado a ou-
tros setores. Hoje, consegue-se encontrar
no mercado chinês muitas das inovações
em materiais de PDV com preços mais com-
petitivos. O que acontece de positivo por
aqui é que os nossos fornecedores acor-
daram rápido para isso e começaram a
viabilizar os processos de implantação dos
materiais. O que era inovador para deter-
minado segmento e, depois de implanta-
do, deixou de ser, é assimilado e passa a
ser novidade em outro reduto. Criam-se
assim multiformatos de varejo. Por exem-
plo, o que foi inovador na ambientação de
uma loja sofisticada de informática, de-
pois passa a ser utilizado em um PDV de
conveniência ou doceria. Essa dissemina-
ção tem contribuído para desenvolver e
manter atualizados os fornecedores locais
de materiais de merchandising, asseguran-
do a possibilidade de utilização de todo
tipo de tecnologia aplicada ao setor. Algu-
mas dessas empresas, por sinal, exportam
e representam o Brasil em feiras interna-
cionais como Globalshop e Euroshop.

DR- Quais os destaques desses eventos
internacionais?
Heloísa- Além das novas tecnologias, a

G loba l shop , maior v i t r ine mundial de
merchandising, destacou na edição de
2005 os aspectos de design e ergonomia
como enfoque para os mater ia is de
merchandising. Em vez de trabalhar o PDV
com fórmulas clássicas, as propostas se
voltam para a exposição dos artigos cha-
mando a atenção dos consumidores atra-
vés dos sentidos, a exemplo do uso de sons,
interatividade (peças que "conversam" com
o consumidor), emissão de aromas, super-
fícies de diferentes texturas provocando
sensações distintas ao toque humano.

DR- E a Globalshop Brasil?
Heloísa - Em 2006, não te remos a
Globalshop South America - Feira Inter-
nacional de Merchandising, Equipamentos
e Serviços para o Varejo e Ponto-de-Ven-
da, nos moldes em que o evento foi im-
plantado há dois anos - aliás, com muito
êxito. Mas toda estrutura da exposição
será transplantada para o Varejo Total,
novo formato da feira da Abras (Associa-
ção Brasileira de Supermercados), progra-
mada para setembro em São Paulo (Pavi-
lhão Imigrantes), que inova com a propos-
ta de cobrir não apenas o setor supermer-
cadista mas todos os formatos de varejo.
Com a participação de cerca de 60 exposi-
tores, a ala de merchandising no PDV deve
ocupar uma área de 2-3.000 metros qua-
drados, motivada sobretudo pela mudan-
ça no perfil do evento, englobando todos
os segmentos e portes de varejo. Ou seja,
estaremos em contato direto com os usuá-
rios da ferramenta merchandising, com
quem interessa ao nosso setor e que é
público interessado na nossa atividade. É
o casamento perfeito.

DR- Qual o balanço do seu mandato?
Heloísa - O nosso mandato, que teve iní-
cio em meados de 2004, se encerra em
julho deste ano. Uma mudança que deve
ser observada é que foi a primeira vez que
uma mulher assumiu a presidência da en-
tidade. Foi um desafio grande porque o
Popai possui 29 capítulos em todo o mun-
do e a nossa gestão marcou a estréia fe-
minina à frente do segundo maior capítulo
de uma instituição com 68 anos. Nossa ges-
tão foi pautada em três vertentes: a edu-
cação, a ética e o marketing. São, na rea-
lidade, as correntes que determinam os
caminhos atuais no mercado. •
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