
Novidades
tecnológicas e boas
idéias incrementam o
merchandising no
ponto-de-venda e
estimulam as vendas,

Por Eliana Antiqueira

EXISTEM DOIS PARADIGMAS QUE DEFI-
NEM O CONSUMIDOR MODERNO: COMPRAR
É UM PROCESSO EXPERIENCIAL BASEADO
NO ESTADO DE ESPÍRITO DO CLIENTE E
8i % DAS PESSOAS DECIDEM O QUE VÃO
COMPRAR DIANTE DA GôNDOLA. ESSES
PARÂMETROS LEVANTADOS PELO POPAI
(INSTITUTO INTERNACIONAL DE PRO-
MOÇÃO E MERCHANDISING NO PDV) LE-
VARAM INDÚSTRIA E VAREJO A DISCUTIR
SOLUÇÕES DE MARKETING E MERCHAN-
DISING PARA PROMOVER O CASAMENTO
DO PRAZER COM O IMPULSO.

Diante da necessidade de manter-se
atualizado com as mudanças de com-
portamento e evoluções tecnológicas do
mundo globalizado, os profissionais de
marketing buscam aproximar-se da re-
alidade de seus públicos-alvos a fim de
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compreender e antecipar seus anseios.
Maurício Morgado, professor da

FGV-EAESP e integrante do Centro de
Excelência em Varejo (GVcev), explica
que, diariamente, o consumidor é bom-
bardeado por informações, seja andando
na rua, lendo um jornal, navegando na
internet ou passeando pelo shopping. "As
mensagens que tinham muito efeito pou-
co tempo atrás, hoje já não trazem tanto
resultado." Em outras palavras, as ferra-
mentas tradicionais de marketing ficam
obsoletas a cada dia, por isso é preciso
estar atento não apenas às novidades do
mercado, mas, principalmente às mudan-
ças de comportamento.

George Homer, diretor da GH &As-
sociates, consultoria especializada em
varejo, afirma que o pulo do gato não
está na venda de produtos, mas na venda
de idéias. "Ao vender apenas produtos,
uma loja vende no máximo dois itens.
Ao vender conceitos, as possibilidades

são múltiplas", explica e propõe
um exercício. Na seção bazar, o
supermercadista pode vender
pratos, ou pode vender a idéia
de um jantar especial, com co-
pos especiais, toalhas bordadas
e castiçais elegantes. "O merca-
do de consumo é, antes de tudo,
uma ferramenta de inclusão so-
cial", conclui.

Identificar o comportamento
de compras é o primeiro passo
para criar ações personalizadas.
Não faz sentido abordar clientes
diferentes com a mesma ação. A
partir desta diferenciação se per-
cebe uma poderosa ferramenta de comu-
nicação, e quanto mais relevante for a
mensagem aos olhos do cliente, maior a
taxa de retorno e maior lucratividade de
cada ação. Engana-se quem acredita que
tais soluções exigem grandes investimen-
tos ou equipamentos de última geração.
Os melhores resultados advém de ações
criativas, que aguçam a curiosidade do
consumidor ou lhe proporciona diversão
no ato da compra.

Antônio Ferreira de Souza, gerente da
rede Futurama, com nove lojas na Gran-
de São Paulo, detectou que as vendas do
açougue da loja de Santo Amaro demons-
travam uma queda de vendas preocupan-
te. Para reverter o processo, ele teve uma
idéia simples e eficiente: colocou duas fai-
xas na entrada da loja com uma mensagem
proibindo os clientes de "não" visitar os
setor de carne nos finais de semana. Em
três semanas a freqüência do açougue
não apenas tinha voltado ao normal co-
mo apresentava um ligeiro crescimento.
"A palavra "proibido" deixou os clientes
muito curiosos, porque, como diz o ditado,
tudo que é proibido é mais gostoso", brin-
ca Toninho. "Um funcionário talentoso e
criativo substitui com vantagens uma tec-
nologia cara", confirma George Homer.

A indústria, por sua vez, tem feito sua
parte ao criar alternativas para inovar o
merchandising. Para estimular o consu-
midor no ponto-de-venda, as novidades
vão do piso ao teto, com inovações dire-
cionadas para permitir uma agradável ex-
periência de compras. As tendências inter-
nacionais destacam o uso de iluminação

Homer, da GH: vender conceitos e não produtos.

colorida que, projetada sobre um deter-
minado produto, altera sua cor e textura,
o que economiza espaço, uma vez que
dispensa a exposição de um elemento de
cada cor. Esta solução é ideal para bazar
e têxteis, por exemplo.

A alternativa que também se apresenta
são os pisos sintéticos, que imitam pedra
e madeira, são resistentes, duráveis e res-
saltam o espaço no qual são aplicados. A
aplicação em áreas como adegas e produtos
gourmet, ressaltam os produtos exibidos e
colaboram para a ambientação das seções.

Outra tendência é levar publicidade
e entretenimento para o ponto-de-ven-
da através da aplicação do conceito de
Retail Digital Signage, monitores de
LCD que comunicam produtos e servi-
ços dentro do espaço do PDV. Regina
Blessa, da Only Merchandising, defende
este conceito, batizado de "retailnment",
uma junção dos termos "retail" (varejo)
e "entertainment" (entretenimento). "As
mais variadas técnicas que envolvem os
sentidos e tornam o ambiente propício
para a uma situação de compra aliada ao
prazer, como locais perfumados, displays
coloridos, música ambiente, entre outros,
vêm surgindo para confirmar esta tendên-
cia", esclarece a especialista.
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