
Mais que tecnologia
Além de contar com recursos de ponta, o conhecimento dos hábitos
do consumidor no ponto-de-venda é o caminho para o segmento

P residente do Popai Brasil, a principal entidade
do meio, Chan Wook Min diz que a discussão
sobre onde vai parar de fato a comunicação

integrada do ponto-de-venda no futuro vem de lon-
ge. E uma das constatações importantes é que de fato

o consumidor tem pouco tempo de contato com as
informações sobre produtos e marcas e acaba sendo
influenciado exatamente na hora da compra. "Isso faz

com que todas as marcas tenham que repensar sua
comunicação. Precisa ser mais dinâmica, informativa e
fazer com que o ambiente e a experiência da compra
sejam agradáveis para o consumidor", diz.
Dentro desse escopo, Min acredita que o desenvolvi-
mento de tecnologias mais avançadas é o grande alia-
do das empresas no ponto-de-venda (PDV), como o

Digital Signane, que são sinalizações digitais que apa-
recem no PDV em forma de monitores de LCD ou plas-
ma, com tamanhos variados, que se ajustam a cada
necessidade do cliente. "São monitores que ficam em
locais estratégicos e levam informações importantes
aos consumidores, como lançamentos, promoções ou

até dicas úteis sobre a utilização do produto", afirma,
lembrando que se antes o consumidor recebia toda a

comunicação de som e imagem somente dentro de
casa, hoje ele pode ser impactado justamente no me-
lhor momento: na hora da compra.
Mas não é só o avanço tecnológico que fará uma
empresa se destacar no PDV. Jean Louis Gusiew, dire-
tor-geral da Ogilvy Action, diz que primeiramente é

preciso entender o que está acontecendo com os con-
sumidores. "Ou melhor, com os compradores. É preciso
entendê-los no momento da compra e como eles se
comportam quando estão à frente de um produto."
Gusiew diz que o comprador não quer saber como
será utilizada a tecnologia, mas sim o que irá ganhar
no momento da compra. "Não estou falando de ação

promocional. Esse comprador quer, além da exposição
dos produtos nos modernos monitores de LCD, uma

troca de informações. É preciso falar o que faz sentido
para ele."
Para entender melhor esse comprador, o executivo diz

que a pesquisa no PDV é muito importante. Mas além
disso é preciso estudar com mais profundidade quais
são suas motivações para comprar determinado pro-

duto. "Além de investirmos em pesquisas qualitativas e
quantitativas, temos também que nos aprofundarmos
no universo interno da marca do produto para entre-
gar o benefício que o comprador deseja no momento
em que ele está no PDV."
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