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Estávamos no hall do Hotel
Rozen Plaza, em Orlando,
aguardando o horário do jan-
tar com os demais integran-
tes da Caravana Popai Brasil
Globalshop, quando fomos
convidados a testemunhar algo
jamais visto em matéria de entre-
tenimento e tecnologia aplicada
em eventos especiais. O que
poderia nos surpreender, após
três longos dias de contato com
os mais diversos fornecedores
de materiais e tecnologias, seja
na exposição ou nas palestras
cujo foco é dar suporte à grande
demanda por soluções criativas
aplicadas no ponto-de-venda,
local para onde tem se deslo-
cado grande parte das verbas,
antes destinadas aos investimen-
tos publicitários.
O ponto-de-venda (PDV) tem
se apresentado como importan-
te local de relacionamento das
empresas com seus consumido-
res, contribuindo decisivamente
para o processo de construção
de suas marcas. E foi exatamen-
te na obstinação de se explorar

a mídia no PDV que encontra-
mos algumas das novidades na
última edição do Giobalshop.
Diversidade de novos materiais
ou a aplicação dos conheci-
dos com novas técnicas e ino-
vações, como placas plásticas
com pouco mais de 0,5mm de
espessura, em vários tamanhos
e formatos, exibindo imagens,
mensagens e recursos de som,
ratificam o quanto a indústria
do merchandising tem investido
para transformar o PDV em local
de convergência, viabilizando
displays diferenciados, materiais
alternativos, monitorando o uso
(etiquetas de radiofreqüência) a
custos acessíveis.
Além da feira e congres-
so realiza-se o Oma Awards
(Outstanding Merchandising
Achievement), no qual são pre-
miadas as peças de merchan-
dising que trouxeram algo de
novo ao mercado. Percebemos
a tendência das formas orgâ-
nicas, em cores vibrantes, e a
grande aplicação de recursos de
movimento mesmo em peças de

uso temporário ou dirigidas ao
pequeno varejo. Gerar conte-
údo próprio para seus consumi-
dores tem sido a estratégia ado-
tada por várias empresas. Kate
Ancketill, managing director da
GDR Creative Intelligence Ltd,
em sua palestra durante o con-
gresso no POP Market Place,
discorreu sobre uns desses gru-
pos de consumidores. As Heidi
(Highly Educated Independent
Degree-carrying Individuais) são
consumidoras experientes que
escolhem marcas que apoiam e
respeitam seus estilos de vida,
hábitos, desejos e ambições.
O monitoramento desses novos
grupos de consumidores, seja
por pesquisas, observação em
campo ou por câmeras, ganha
um forte aliado com o uso das
etiquetas de radiofreqüência,
acopladas, não só aos produtos,
mas aos carrinhos de compras
nas lojas ou cartões de banco
ou de fidelidade das lojas.
Identificar quais áreas são mais
quentes das lojas, quais locais
podem ser comercializados
para atividades de merchandi-
sing com valores diferenciados,
oferece subsídios valiosos para
projetistas, arquitetos e plane-
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jadores promocionais. É a tec-
nologia como suporte para o
desenvolvimento dessa grande
mídia que é o PDV, com toda a
sorte de segmentação de con-
sumidores. As grandes redes de
varejo, não alheias a isso, dão
os primeiros passos na direção
de criar seus próprios canais
de TV, aproveitando milhões de
consumidores que passam anu-
almente por suas lojas.
Vitoria Secret e Wal-Mart estão
em fase de definições de suas
estratégias, abrindo espaço para
negociação, levando em conta
o custo por mil, linguagem tra-
dicional dos planejadores de
mídia. Esta é uma das grandes
tendências da crescente aplica-
ção de soluções digitais em telas
de todos os tamanhos (2,5 cm,
por exemplo), fixas ou girando
em seu eixo, porém preservan-
do a imagem em linha com
o consumidor. Estruturas em
redes de displays, administradas
à distância com reduzido custo
de operação. Som, imagem de
maneira rápida e eficiente, favo-
recendo o cross merchandising
cada vez mais interativo. No
Globalshop encontramos solu-
ções tecnológicas que permi-

tem ao consumidor permanecer
do lado de fora das lojas, mas
acessar uma tela virtual na vitri-
ne e com uma comunicação
amigável, interagir com menus,
catálogos e demais informações
antes mesmo de entrar em seu
interior, bastando apenas um
leve toque na vitrine.
Em algumas tecnologias,
o Brasil tem saído na frente.
Comunicação digital com inte-
ratividade, por exemplo, já está
disponível no país, quarto a rece-
ber a solução thinkpix (www.
thinkpix.com.br), logo após
EUA, Reino Unido e Singapura,
despertando a atenção das gran-
des redes de varejo local. O
sistema está em fase de avalia-
ção em São Paulo, oferecendo
interatividade, tornando-se uma
grande solução para bancos,
shopping centers, home centers,
hotéis, lojas e redes de varejo. E
foi exatamente no Hotel Rozen
Plaza que tivemos a honra de
perceber que o momento tec-
nológico que julgávamos fazer
parte do nosso futuro foi nos
apresentado. Entramos na gran-
de sala de eventos do local,
praticamente todo escureci-
do, e, ao fundo, sobre algu-

mas mesas, duas belas jovens
dançavam animadamente uma
música contagiante e em alto
som. Pensávamos que se tratava
de uma festa e fomos orienta-
dos a nos aproximar das jovens
sobre as mesas. Foi só então que
nos demos conta que as jovens
eram, na verdade, uma projeção
holográfica.
A perfeição da imagem em tama-
nho natural, permitindo a visuali-
zação perfeita, deixou todos nós
estarrecidos. O futuro visto em
filmes de ficção estava diante de
nós. Claro que a um custo ainda
inviável para nossa realidade no
Brasil, e até mesmo para muitos
americanos, mas havia chega-
do. Combinação mais perfeita de
tecnologia digital com aplicação
interativa e em forma mais orgâ-
nica impossível. Resta-nos aguar-
dar, quem sabe para breve, a che-
gada dessa tecnologia no Brasil,
ou então voltarmos a encontrar
as belas jovens holográficas em
março de 2007, em Las Vegas,
na próxima Caravana Popai Brasil
para a edição do Globalshop
América BuildYour Brand.
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