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Meio & Mensagem — Uma das metas defendidas pela cha-
pa única encabeçada poe você, que venceu as eleições do 
Popai Brasil, é a duplicação da participação do marketing 
no ponto-de-venda (PDV) dentro do mix de comunicação 
dos anunciantes. Quais as ações que sua gestão pretende 
implementar para alcançar esse objetivo? 
Chan Wook Min — Sabemos que a ferramenta merchandising 
é muito importante e está sendo utilizada hoje, mas não no 
seu potencial máximo. Sabemos também que muitos consu-
midores realmente decidem na última hora, quando vão atrás 
de informações no PDV. A comunicação nesses locais tem 
um papel cada vez mais importante. Apesar disso, acredito 
que nosso sistema de trabalho não está muito facilitado para 
que os profi ssionais de marketing possam usar o merchandi-
sing como uma ferramenta confi ável e mensurável. Em um 
primeiro momento do mercado, falou-se de regulamentação 
para que pudéssemos ter uma diretriz de trabalho mais clara 
para todos os profi ssionais envolvidos no setor. Mas a palavra 
regulamentação nunca me soou bem, porque parece uma 
coisa de cima para baixo. Gosto mais da palavra facilitador. 
Se criarmos uma facilidade para que os profi ssionais possam 
utilizar melhor a ferramenta, com certeza vamos possibilitar 
também maior investimento e retorno como conseqüência. 
 
M&M — Você poderia dar exemplos? 
Min — Se estamos buscando uma equalização das verbas 
de merchandising no orçamento de comunicação, pri-
meiro precisamos facilitar a utilização dele. Felizmente, 
temos dentro do quadro de associados os quatro pés que 
sustentam o setor: agências de promoção, merchandising 
e trade marketing; produtores de material; anunciantes e 
varejo. Isso traz uma oportunidade de discussão mais clara 
de como deveria ser o mercado e de que forma deveríamos 
atuar. Sempre oferecemos pesquisas ao mercado, mas acho 
que nunca tivemos o cuidado de trabalhar cada um desses 
segmentos. Para isso, a nova gestão criou quatro comitês 
— de agências, fornecedores de material, anunciantes e 
varejo. Cada um deles, representados pelo vice-presidente, 
discutirá assuntos pertinentes à sua área para que haja uma 

evolução do trabalho de comunicação em PDV e os profi s-
sionais possam usar melhor a ferramenta. Eles discutirão 
como cada segmento enxerga o PDV, quais são as principais 
difi culdades e o que precisam para dinamizar e facilitar a 
atuação no dia-a-dia — o relacionamento com as agências, 
como se deve trabalhar juntamente com os fornecedores de 
materiais, como se dá a questão da concorrência, como se 
paga um royalty ou o desenvolvimento de um layout, por 
exemplo. Se existe uma clareza de quais são os formatos de 
concorrência e de remuneração das peças, o processo fi ca 
facilitado. Se conseguirmos criar essa pré-condição, vamos 
conseguir também ganhar mais espaço nos investimentos. 
Precisamos de um objetivo, e coloquei a duplicação da 
participação como nossa meta. Queremos criar condições 
adequadas para que o investimento em PDV de fato dobre, 
e uma questão muito importante para isso é a mensurabi-
lidade do investimento. Hoje temos alguns métodos, mas 
nada aceito por todo o mercado. Estamos correndo atrás 
desse número para que o profi ssional de marketing possa 
justifi car melhor o investimento e o retorno. 
 
M&M — Pesquisas do Popai apontam que 81% das decisões 
de compra são feitas no PDV. Esse percentual se mantém? 
Min — Ainda trabalhamos com esse número. Se compa-
rarmos os dados de 2004 com os de 1998, notamos uma 
pequena queda. Antes falávamos em 85% e hoje estamos 
em 81%. São informações. Mas sabemos que o tempo de 
compra dentro do PDV também diminuiu. As pessoas têm 
menos tempo e estão conseguindo decidir mais rápido a sua 
compra. Por isso houve uma retração. Mais consumidores 
estão levando lista, no entanto continuam decidindo no 
PDV. No seu circuito de compras, que fi cou mais curto, 
ainda sofrem bastante infl uência na sua decisão. Acabam 
encontrando novas necessidades, propostas de produtos 
e embalagens. Tudo isso cria um ambiente desafi ador. 
Quando lançamos a pesquisa, em 1998, estávamos traba-
lhando com o índice americano de 73%, que já achávamos 
bastante alto. Quando descobrimos o índice brasileiro, nos 
surpreendemos. Percebemos que o relacionamento do 

consumidor brasileiro com as marcas é bem diferente do 
europeu e do norte-americano, que conseguem ser mais 
objetivos, não sei se por educação ou perfi l de consumo. 
Aqui, não. O envolvimento com a marca acaba fazendo com 
que as pessoas ajam mais impulsivamente. 
 
M&M — Que outros aspectos foram detectados na pesquisa?
Min — Em 1998, percebemos que quem geralmente 
burlava a lista era o homem. Em uma compra de casal, 
a mulher fazia a lista, levava toda a responsabilidade de 
abastecimento da casa, e o homem acabava fazendo as 
compras impulsivas. Em 2004, notamos uma mudança. O 
homem passou a ter mais responsabilidade — talvez por-
que começou a sentir no bolso — e a fazer uma compra 
mais racional. A diferença de valor entre a intenção e a 
compra em 2004 é muito menor do que em 1998, quando 
se pretendia gastar X e gastava-se um pouco mais. Em 
2004, quase não se percebe a diferença, o consumidor 
acaba gastando esse X mesmo. 
 
M&M — Existem números que possam mensurar o ta-
manho do mercado de merchandising no PDV no País?
Min — Trabalhamos basicamente com um percentual de 
participação na verba de comunicação em torno de 8% a 
9%. Gostaríamos de rever essa pesquisa, para que tenhamos 
um número atualizado e confi ável. Com o tempo tudo muda: 
a necessidade, o comportamento do consumidor, e preci-
samos mapear tudo isso para que os investimentos sejam 
adequados. A concentração maior ocorre em grandes redes, 
mas sabemos da importância dos pequenos, um espaço que 
precisa ser conquistado, e a indústria sabe disso. 
 
M&M — O tema concorrência é alvo de críticas de agências de 
marketing promocional e direto. No merchandising também 
existe essa reclamação? 
Min — Sim. Como não existe formato nenhum, temos o 
formato da telha: o que der na telha do profi ssional do mar-
keting... Na verdade, como eles têm um desafi o constante 
de mais resultado com menos verba — em vez de econo-
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“Temos de discutir um 
formato de concorrência que 
seja aceito pelo mercado 
como um todo. Muitas vezes, 
chamam-se várias agências, 
e o cliente gosta da criação 
de uma e do preço de outra. 
Precisamos ter um critério”

mia, eles chamam de desafi o —, cria-se um mal-estar nas 
concorrências porque ela acaba sendo muito unilateral. 
A concorrência privilegia o contratante, e os contratados 
acabam discutindo. Às vezes acham injusto, às vezes se 
consideram não corretamente remunerados. É preciso 
existir um parâmetro. O profi ssional de marketing não é o 
vilão. O vilão da história é sempre o melhor resultado por 
menor investimento, e todas as empresas trabalham desse 
jeito porque o mercado está cada dia mais concorrido. Mas, 
se criarmos um sistema aceito pelo mercado, o próprio pro-
fi ssional de marketing é preservado. Ele consegue justifi car 
para a diretoria o que é a prática. Não deveria ser uma coisa 
extremamente unilateral, e sim aceitável. Estamos sempre 
buscando um resultado melhor, ótimo, mas dentro de um 
padrão aceito pelo mercado. É nisso que acredito e por isso 
quero discutir bastante, tanto com a indústria como com 
o varejo, para ver o que é a prática saudável. Dentro desse 
pré-requisito básico e justo, podemos debater. Esse é um 
dos principais assuntos de que os comitês vão começar a 
tratar, a proposta de um formato: se a concorrência deve ser 
remunerada ou não, quais são os níveis das empresas que 
precisam participar. Muitas vezes chamam várias agências, 
e o cliente gosta da criação de uma e do preço de outra. 
Precisamos ter um critério. 
 
M&M — O Prêmio Popai Brasil chegou neste ano à sua oitava 
edição. Qual tem sido a contribuição do evento para o desen-
volvimento do mercado? 
Min — Tivemos na ultima edição referências de participantes 
de que a qualidade das peças melhorou muito. O prêmio 
já existe há muito tempo nos Estados Unidos como Oma 
(Outstanding Merchandising Achievement Award), e o 
interessante é que, se comparamos algumas peças do Brasil 
com as que estão concorrendo lá, vemos uma proximidade. 
Não temos as verbas que eles têm, mesmo assim o mercado 
nacional tem sido bastante criativo e tem evoluído muito 
na qualidade. Desde o início do Popai é clara a evolução 
da qualidade do material de PDV. Estamos desenvolvendo, 
criando e crescendo muito rápido. É por isso também que 
existe a necessidade de enxergar o papel da associação como 
facilitadora. Não adianta desenvolvermos muito se o sistema 
fi car emperrado. O Popai precisa ser mais claro e facilitador. 
 
M&M — A efi cácia em termos de venda é levada em conta na 
hora da avaliação das peças? 
Min — Vários critérios são avaliados. O jurado não vê somen-
te a beleza plástica do display. Ele leva em consideração o 
design, a inovação, a exposição dos produtos, a adequação 
ao trabalho de branding e o resultado mercadológico. A 
partir deste ano houve uma mudança no julgamento. Antes 
tínhamos um coordenador dos jurados e eles passavam 
juntos olhando peça a peça para dar a nota. Agora criamos 
um período de tempo no qual o jurado pode avaliar sozinho 

as peças. Isso trouxe total transparência, além de evitar que 
o jurado seja infl uenciado pelas opiniões dos colegas. 
 
M&M — A sua gestão pretende fazer alguma alteração na premia-
ção? A criação de uma categoria para universitários, por exemplo. 
Min — Foi bom tocar nesse assunto. A área de educação den-
tro do trabalho do Popai precisa ganhar muita importância, 
pois é uma ciência relativamente nova. Tivemos um prêmio 
universitário antes, e eu gostaria muito de retomar isso. Já na 
próxima edição quero incluí-lo, lançar alguns desafi os para 
que os estudantes possam desenvolver um trabalho e ser 
premiados. Até para que se sintam motivados a desenvolver 
e exercitar essa técnica. Precisamos fomentar a formação de 
profi ssionais do setor, é de suma importância. Os estudantes 
de hoje estarão no mercado amanhã e de alguma maneira é 
crucial que eles saibam usar essa ferramenta também. Não 
precisa ser um especialista em merchandising, mas tem de 
saber o que pode ser extraído desse segmento. 
 
M&M — Qual sua a opinião em relação à discussão entre a 
Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap) e 
o Conselho Executivo das Normas-Padrão (Cenp) sobre a 
certifi cação de empresas below the line? 
Min — É um assunto bastante delicado e complexo. 

Acredito em franca discussão, sempre. Não vamos favo-
recer nenhum dos lados. Sempre digo que, se não temos 
uma discussão aberta de todos os setores envolvidos, 
não obtemos a resposta do mercado, mas uma resposta 
unilateral, que nem sempre é sustentável. Se a resposta 
vem do mercado como um todo, com bastante discussão, 
ela dura mais e facilita mais o trabalho do dia-a-dia. Acho 
que é o que está acontecendo, esse debate mais franco, e 
está no caminho certo. O Popai é apenas iniciante nesse 
setor, mas a pouca experiência que temos já aplicamos: a 
discussão. Por isso criamos esses quatro comitês.
 
M&M — A proibição da publicidade exterior na cidade de São 
Paulo, em razão do projeto Cidade Limpa, do prefeito Gilberto 
Kassab (PFL), pode gerar um aumento das verbas para ações 
de merchandising? 
Min —Acho muito precoce discutir isso. Não temos dados 
sufi cientes para conseguir avaliar para onde irá essa verba. 
Cada ferramenta ou cada mídia tem de lutar para melhorar 
sua excelência para que possa de alguma forma herdar um 
pouco dessa comunicação. Mas não vamos especular. Vamos 
trabalhar para melhorar a nossa atividade e com isso quere-
mos uma verba justa para nosso setor. Se vamos herdar ou 
não, nem cabe a nós dizer.
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