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DISPLAY

Impulso para a decisão
Displays auxiliam no destaque de marcas e produtos,

apostando na criatividade e excelência técnica das peças

N
o Brasil, 81% da decisão de marca é
feita no ponto-de-venda, principal-
mente em supermercados e hiper-
mercados, indicam os dados de uma

pesquisa conduzida pela Popai Brasil, associa-
ção internacional de merchandising no varejo.
De acordo com a entidade, o País é recordista
neste tipo de decisão, contabilizando um dos
maiores percentuais do mundo. Neste contex-
to, o destaque frente à concorrência é uma
preocupação comum das empresas, que apos-
tam em diversas ações de merchandising. Em
2004, último ano auditado, a indústria de mer-
chandising movimentou mais de US$ 772 mi-
lhões, materializando-se em diferentes ações
realizadas dentro do ponto-de-venda para co-
municação direta, desde o material utilizado e
a embalagem do produto até banners, brindes
e displays. Produzidos em diferentes materiais,
formas e tamanhos, os displays atestam a criati-
vidade de uma marca, ao fazerem com que o
consumidor concentre-se em apenas uma op-
ção exposta em meio a tanto apelo. Para tanto,
exigem excelência técnica em sua concepção,
desenvolvimento e produção das peças, que de-
vem conquistar o consumidor à primeira vista.

A conquista do público

Para a Maggi (www.riestle.com.br), a
B+G designers (www.bmaisg.com.br)

desenvolveu o projeto estrutural de um dis-

play exclusivo para exposição de seus pro-
dutos na rede de supermercados Záffari,
uma das maiores da região sul do Brasil. O
desafio do case foi o desenvolvimento de
um display em sintonia com a arquitetura
requintada das lojas, voltadas para as classes
A e B e, que, ao mesmo tempo, traduzisse o
espírito culinário da marca Maggi. O dis-
play, fornecido pela Alpha Display, (www.
alphadisplay.com.br) é produzido em ma-
deira rústica, inspirado nos armários das anti-
gas cozinhas coloniais, onde tachos e panelas
de cobre convivem com os mantimentos nas
prateleiras. No projeto, os mantimentos ce-
deram lugar aos produtos, expostos de forma
organizada e atraente nas prateleiras.

Especializada na produção de displays, a
Box Print (www.boxprint.com.br) desen-
volve desde o modelo físico e layout das
peças, até seu acabamento, com capacidade
para produção de peças de 1,40 x 1,00 m,
com impressão offset. A empresa desenvol-
ve, ainda, displays de grande porte sem
emendas. Entre os destaques de sua produ-
ção, o display criado para a Docile chama a
atenção do público por sua forma inusitada
e cores fortes. Para sua produção, foram

empregados os processos de acoplagem,
corte e vinco e montagem, além de impres-
são em equipamentos Roland. O design é
assinado pela TD-8 e a matéria-prima é for-
necida pela Bonet.

Desenvolvido pela Ibratec (www.ibratec
grafica.com.br), o Display École Real - Co-
leção Fantasia permite uma completa visua-
lização do produto, atraindo a atenção do
consumidor. Seu diferencial é funcionar
também como embalagem de transporte
dos lápis, o que facilita a logística e armaze-
namento dos produtos.

Contando com mais de 30 anos de expe-
riência na produção de embalagens, a
Escala 7 (w~ww.escala7.com.br) adotou co-
mo uma de suas especialidades a produção
de materiais promocionais para pontos-de-
venda, sendo uma das pioneiras do mer-
cado. Em 1990, iniciou suas atividades na
área, produzindo com exclusividade dis-
plays de lançamento de filmes para vídeo
locadoras. Atualmente, é uma das principais
empresas especializadas em criação e produ-
ção de materiais de ponto-de-venda, estru-
turados em papel cartão e ondulado. Para
opções mais sofisticadas oferece soluções
que combinam papel e diversos materiais,
como plástico e arame. A empresa oferece

desde displays para expo-
sição no balcão, como o
produzido para o deso-
dorante Nivea em pa-

pel cartão acoplado com
papel cartão e nichos
para encaixe dos produ-

tos até peças grandes
como totens, a
exemplo do Poste

Disney Narnia com
impressão frente e
verso e base para
equilíbrio, os por-

tais para a Pepsi ou
Madagascar, que

Bt sinalizam em
grande área a

Da Poptech, displays em
3 versões.
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mensagem da marca. A Escala 7 produz ain-
da mobiles, displays exclusivos para a indús-
tria farmacêutica, e displays para exposição
em pé de muitas unidades, a exemplo dos
cases criados para a Colorama, Johnson &
Johnson, Nescafé e Sundown.

Os displays da Dis-
play Flash (www.
displayflash.com) são
produzidos com tec-
nologia própria, tra-
zendo sistema Flash
Pop up, com patente
requerida. Os displays
são embalados indivi-
dualmente, o que re-
duz custos de logística,
além de serem des-
montados e montados
rapidamente. Ideais
para lojas, hipermerca-
dos, feiras e eventos,
permitem o uso de
ganchos e bolsas. Seu
interior livre possibili-
ta acessos transversais
facilitando a introdu-
ção de prateleiras e testei-

ras. Produzido em diferentes modelos e for-
matos, o display é também indicado para re-
vestir sensores em estabelecimentos comerciais.

De olho no mercado de displays de carga,
a Poptech Brasil iniciou a produção de peças
da patente "a-frame" no País, com capacida-

de para a fabricação de l milhão de
unidades ao ano. As peças Poptech
(Point of Purchase Technology) tra-
zem tecnologia de ponta para a pro-
dução de materiais de PDV, sendo
automontáveis, autosustentáveis e
fáceis de transportar, além de pode-
rem ser usadas em diversos segmen-
tos do mercado, incluindo o ali-
mentício, farmacêutico e de entre-
tenimento. Seus displays são
ideais para a exposição de produ-

tos em prateleiras ou ganchei-
ras, sendo dobráveis, o que

economiza espaço no trans-
porte e logística. As peças
se abrem automaticamente
e são montadas no PDV
em menos de 90 segun-

dos, suportando até 48 Kg de
carga. Para ampliar a comuni-

cação da marca, a Poptech desen-

volveu diferentes tipos de apliques e testei-
ras. Os displays são produzidos em diferen-
tes versões. A 'Leve' suporta até 8 kg de pro-
dutos, ideal para cosméticos, chocolates,
CDs e DVDs. A 'Pesada' suporta até 24 kg
de produtos, ideal para a indústria de bebi-
das, alimentos enlatados e produtos de hi-
giene pessoal. A 'Super Pesada' suporta 48
kg de produtos por display.
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