


Revista Distribuição - O se-
nhor afirma que o ponto-de-
venda é hoje um dos principais
meios de comunicação entre o
varejo e as indústrias de con-
sumo e seus consumidores fi-
nais. O mercado dedica ao
PDV a atenção necessária?

Francisco Gracioso - Os
grandes fornecedores e as
grandes redes de varejo inves-
tem no PDV por meio de par-
cerias estratégicas. A loja é
hoje um importante
centro de difusão das
marcas e um meio
ef icaz não apenas
para realizar ações pro-
mocionais, mas tam-
bém institucionais. Atu-
almente, o investimen-
to no conjunto de ativi-
dades promocionais e
de merchandising diri-
gido ao ponto-de-ven-
da representa mais do
que o investimento em
propaganda na mídia
tradicional.

DB - Há pesquisas entre
os consumidores f inais que
mostram o retorno desse in-
vestimento?

Gracioso - Há um exemplo
que é emblemático. A rede
Zara (vestuário) foi a segunda
marca mais valorizada no Bra-
sil. Ela valorizou 22% e os ges-
tores da Zara creditam esse
resultado ao sucesso da políti-
ca de comunicação no ponto-
de-venda. A Zara acredita que
a loja é o ponto focai da co-
municação. A rede privilegia
grandes espaços, oferece aos
seus funcionários treinamento
específico para o bom relacio-
namento com o cliente. Essas
ações garantem o retorno dos

clientes. Cerca de 57% dos cli-
entes da Zara declaram que
retornam à loja.

DB - Investir no ponto-de-
venda também é viável no pe-
queno varejo?

Gracioso - Deve ser uma
das saídas. No grande varejo,
os fornecedores, ao investi-
rem em ações de promoção e
merchandising, não só que-
rem vender, mas também con-
solidar a marca. O problema

é que o espaço das grandes
redes tem um alto valor que,
quase sempre, espreme as
margens. A negociação entre
indústr ia e grandes redes é
tão apertada que o lucro se
torna insignificante.

DB - E como o pequeno va-
rejo pode participar disso?

Gracioso - Loja atualizada,
que apresenta sempre novida-
des, tem giro maior. E a indús-
tria pode e deve ajudar o pe-
queno varejo nessa atualiza-
ção. Só que aqui não estou fa-
lando de negociações finan-
ceiras, mas de uma troca de
apoio realizada por meio de
relacionamentos entre o pe-
queno varejo e seus fornece-

dores. Os empresários de lo-
jas de menor porte devem so-
licitar aos seus parceiros co-
merciais material de merchan-
dising e demonstração.

DB - Na prática, qual o re-
torno desse investimento?

Gracioso - Segundo dados
fornecidos pelo POPAI, 82%
das decisões de compra são
tomadas dentro da loja. Isso
mostra que a maneira de se
expor os produtos e a presen-

ça de demonstrado-
res certamente aju-
dam na;venda. A mer-
chandising exerce in-
fluência na decisão da
marca. O que não po-
demos afirmar é que
essa inf luência gera
um aumento na ven-
da total da loja, uma
vez que o cliente pode
decidir o que comprar
na loja, mas se dirigiu
a ela com um valor
praticamente predefi-
nido para gastar.

DB - Hoje, são poucas as
indústrias que desenvolvem
projetos de promoção no PDV
exclusivos para o pequeno va-
rejo. Essa realidade tende a
mudar?

Gracioso - Acho que o pe-
queno varejo ainda não perce-
beu a efetiva força que exerce
diante dos fornecedores. Al-
guns empresários acreditam
que a saída está em se unir em
centrais de compras. Mas eu
acredito que eles teriam muito
mais força se o objetivo fosse
uma central promocional. Dian-
te dessa necessidade, o ata-
cado distribuidor desempenha
um papel importante. O canal
indireto e a indústria precisam



conversar, trocar experiências
e se estruturar para ajudar o
pequeno varejo a trabalhar
melhor o PDV.

DB - É essa preocupação
em entender as d i ferentes
necessidades dos canais de
venda que fortalece as áre-
as de trade market ing das
indústrias?

Gracioso - Antigamente, os
gerentes de produtos eram
mais burocratas do que ven-
dedores que se relacionavam
com o diretor de vendas. Hoje,
o diretor de vendas responde
à presidência da empresa, e
o marketing é um fornecedor

de serviços para as vendas. O
investimento em trade marke-
ting é uma tentativa para agi-
lizar a comunicação entre a
indústria e seus canais de ven-
da. A meta é criar soluções
específicas por canais e resol-
ver os problemas da cadeia
com mais agilidade.

DB - Para os próximos anos,
podemos esperar uma migra-
ção maior da verba de mídia
para os pontos-de-venda?

Gracioso - Não reconheço
essa migração. O que real-
mente aconteceu é que a pro-
paganda em mídia está es-
tagnada, e até regrediu. As
verbas em propaganda em TV
foram as que mais sofreram
redução. O que se gasta no
PDV em merchandising e pro-
moções não é maior do que
aquilo que se gastava há 10
anos. E sabe por que não
gasta? Porque, ao contrário
do que se imagina, o nível de
competição no varejo brasilei-
ro ainda é baixo. Ainda temos
muito para evoluir.
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