
Ponto-de-venda ou Ponto-de-Renda?  
Luis Arruda  
 
A poluição visual e a quantidade de informações e variáveis que envolvem o momento de 
decisão do consumidor fazem com que as ações nos pontos-de-venda sejam cada vez mais 
importantes, surgindo a necessidade de analise das atividades de maneira estratégica de 
forma a contribuir para a qualidade do planejamento de marketing. Para isso, precisamos 
inovar a cada dia, para que a presença o produto no ponto de venda gere uma renda direta 
que atenda as metas e parâmetros previamente estabelecidos.  
 
Sabemos, através de pesquisas, que o consumidor analisa uma gôndola em 5 segundos e a 
100km/h, portanto, o desvio de atenção deve envolver todos os fatores possíveis, emocionais 
e sensoriais, apostando em outro dado que revela que 85% das compras são decididas no 
ponto-de-venda.  
 
Promoções e merchandising podem não só mudar a decisão de compra entre um ou outro 
produto, como alterar o planejamento de compra e ainda fidelizar o cliente com o 
estabelecimento.  
 
Considerando ainda o fluxo de compra de um consumidor, desde o impacto causado por uma 
mídia em seu subconsciente, fica óbvio entendermos o motivo da migração de verbas de mídia 
para ações promocionais e de merchandising no PDV: é lá que todo o investimento se 
transforma em renda para as organizações envolvidas no varejo.  
 
O grande desafio para as agências que planejam ações em ponto-de-venda é aplicar todos os 
conceitos analisados pelas áreas de marketing das empresas de maneira que os resultados 
sejam diretamente mensuráveis, indo muito além de ganhar frentes na gôndola ou criar 
pontos extras. É necessário analisar quanto a ação acrescentou nas vendas, qual seu recall, 
qual a opinião do consumidor e a visão da loja, detalhes que podem contribuir para qualificar 
as futuras ações.  
 
Em resumo, um bom produto, um ótimo preço, uma boa distribuição e muita propaganda não 
são suficientes para alavancar negócios se no “ponto-de-venda” seu concorrente atingir o 
consumidor de maneira mais eficiente.  
 
É no ponto-de-venda que todo o planejamento em marketing e a verba gasta em propaganda 
serão testados. Naqueles segundos de decisão, o consumidor escolherá o seu produto ou o do 
seu concorrente, confirmando ou jogando por água abaixo todo o investimento feito 
anteriormente. É nessa hora, sem dúvida, que aparece a diferença entre estar em um ponto-
de-venda ou investir em um “ponto de renda”.  
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