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Indústria e varejo caminham para uma trégua. A disputa entre os dois setores tende a se 
estabilizar à medida que o ponto-de-venda (PDV) adquire influência nos processos de decisão 
de compra. Essa tendência no comportamento do consumidor empurra fabricantes e varejo 
para uma parceria essencial, já que os próprios estabelecimentos transformam-se em 
ferramenta de comunicação, promovendo vivência com a marca e experiência de compra, 
aumentando conseqüentemente a importância do merchandising comunicação no PDV.  
 
Nesse contexto, fica a cargo do varejista garantir que o consumidor vá comprar uma solução e 
não um problema, agregando serviços como instalação e manutenção dos produtos, entrega 
em domicílio e troca em caso de defeito. Já a ambientação do espaço da marca, com 
instalação de banners, soluções para exposição e organização das mercadorias acabam sob a 
responsabilidade da indústria, que detém maior conhecimento sobre suas próprias marcas e 
sobre como devem ser expostas. 
 
A parceria chega a tal ponto que multimarcas são invadidas por funcionários das fabricantes. 
"Isso é muito comum em países europeus, como a Alemanha. No Brasil, ainda temos que 
crescer, principalmente em alguns setores, como o de construção civil e de telefonia móvel. É 
fundamental abrir o PDV aos fabricantes, para que passem informações a respeito de seus 
produtos e do funcionamento deles. A possibilidade de experimentação é prioritária", analisa 
Simone Terra, consultora associada do Centro de Desenvolvimento Empresarial do Senac Rio. 
 
Pesquisas demonstram que as escolhas das marcas estão cada vez mais atreladas ao 
momento de compra, o que faz com que o merchandising ganhe toda essa atenção. Pesquisa 
feita pela Popai (Global Association for Marketing at Retail, ou Associação Global para o 
Marketing no Varejo) revelou que 81% das decisões de compra acontecem no PDV. Esse índice 
está bastante atrelado ao abandono das tradicionais listas de compras (apenas 25% dos 
consumidores ainda as utilizam), que favorecem as aquisições por impulso (35% dos clientes 
acabam comprando algo a mais do que planejavam). 
 
 
 
Cigarros. No Brasil, a indústria do tabaco foi obrigada a voltar-se rapidamente para o 
merchandising. Assim como em outros países, restrições à publicidade de cigarros aceleraram 
o processo de direcionamento de investimentos para o PDV. O segmento é marcado pela 
concorrência entre as marcas e com os produtos piratas ou contrabandeados, que abocanham 
35% do mercado. Rodrigo Pádua, gerente de comunicação no varejo da Souza Cruz, afirma 
que a fidelidade dos fumantes fica em torno de 50%. Esses consumidores costumam ir 
diariamente ao PDV (65%), ou pelo menos a cada dois dias (35%), o que torna o varejo ainda 
mais estratégico. Hoje, convergem estratégias de construção de marca e de garantia de 
abastecimento. 
 
"Algumas marcas sofreram mais com as restrições impostas à indústria do tabaco. Aquelas que 
tinham um diálogo mais estruturado com o consumidor sofreram, em função da propaganda 
ser mais eficiente nesses casos. Já as marcas atreladas a atributos mais tangíveis, como 
preço, acabaram se mantendo", explica Pádua. Para o executivo, o importante é manter a 
marca viva, seja pela comunicação, seja com o lançamento de novos produtos. Hoje, a Souza 
Cruz, líder no mercado nacional, tem16 marcas e 76 versões delas. 
 
A experiência da Souza Cruz aponta para a necessidade de soluções mais acuradas nesse novo 
contexto tanto com o lançamento de itens novos quanto com a adequação das ações de 
merchandising a cada um dos cerca de 400 mil PDVs associados à empresa. Assim, é possível 
garantir um relacionamento mais eficiente e justificar os gastos das ações, cujo custo é 
relativamente mais elevado do que o da propaganda o investimento em merchandising tende a 
ser mais alto quando comparado ao número de consumidores atingidos. 
 



Pádua explica ser necessário um bom relacionamento com o varejo, para selecionar agentes 
principais e garantir o engajamento deles, tornando-os espécies de embaixadores da marca. 
Esses pontos estratégicos recebem ações promocionais elaboradas pela empresa, 
personalizados para o tipo de loja e para os seus clientes. "Para localizar displays e 
mostruários, estudamos a dinâmica do consumidor nos PDVs, mapeando seu trajeto na região 
e criando uma história para a marca", afirma Pádua. 
 
Em uma boate, por exemplo, pouco adianta colocar o produto na saída, embora os caixas 
sejam excelentes localizações em outros tipos de estabelecimentos. Nesse caso, o bar é o local 
mais atrativo. O desafio maior fica por conta das lojas de conveniência, como destaca Pádua, 
por terem um perfil de compra de dia e outro à noite.  
 
Refrigerante. A Coca-Cola também aproveita o posicionamento das geladeiras com os produtos 
em lojas estratégicas. Claudia Lorenzo, diretora de shopper e customer marketing da empresa, 
explica que o objetivo deve ser tanto incrementar as vendas dos produtos como ajudar o 
varejista. Para isso, a fabricante costuma colocar seus refrigerantes próximos de outros 
produtos, que possam vir a ser complementares, para favorecer a venda por impulso. "Uma 
opção é colocar as embalagens de refrigerante ao lado de sanduíches prontos, biscoitos de 
outros fabricantes ou até jornais, incentivando a compra por impulso. São as chamadas ações 
de cross-merchandising", conta Claudia. 
 
Há ainda a utilização de equipamentos e utilitários, fundamentais para o varejista e estratégico 
para o fabricante no PDV. Geladeiras com microondas acopladas foram desenvolvidas e alguns 
mostruários são interativos. A marca Kapo, que inclui sucos e achocolatados em embalagens 
reduzidas, pode ser exibida em um equipamento que, circundado por desenhos em papel 
colante, permitem às crianças brincarem com jogos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 abr. 2008. Tecnologia, p. B.18 


