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Adotar uma comunicação direta, fácil e que faça com que o impulso, na hora da compra, que 
costuma ser de 80% no ponto-de-venda (PDV), tenha impacto maior, principalmente nas 
classes C, D e E, que têm apresentado maior poder aquisitivo, é uma forte tendência no 
varejo, que passou a adotar até tevês dentro das lojas, para divulgar os produtos. 
 
A Armarinhos Fernando mudou o conceito de sua loja ao oferecer maior capacidade para os 
clientes circularem, em um ambiente com 700 metros quadrados, com escada rolante e 
corredores largos para a melhor disposição dos produtos e melhor visualização de itens e 
preços - comunicação fácil e direta. 
 
Com planos de manter os PDVs mais compactos, com áreas de 700 a 1.000 m², o home center 
da construção Dicico tem forte cultura de supermercado herdada pelo sócio majoritário 
Dimitrios Markakis, antigo proprietário da extinta rede Cândia. A empresa segue a tendência 
das grandes redes de auto-serviço, que há dois anos se voltaram para as lojas de bairros, e 
implantou desde o ano passado 12 lojas menores em cidades de até 300 mil habitantes. No 
próximo sábado inaugura uma loja em Guaratinguetá (SP). 
 
Para colocar todos os itens, a empresa teve de diminuir o número de frentes dos produtos nas 
prateleiras e usar criatividade até quando pendurou na parede uma banheira. A empresa 
adquiriu dos supermercados o software Spaceman, da AC Nielsen, que ajuda a projetar o 
espaço pelo tamanho e profundidade dos produtos. O programa informa até detalhes como o 
número de gancheiras para certos produtos e quanto deles precisam ser provisionados na 
próxima compra depois de compartilhar com o gerenciador de estoque o número mínimo de 
produtos expostos. 
 
"O program rentabiliza o giro e pode aproveitar espaços", explica o diretor de Marketing da 
Dicico, Carlos Roberto Corazzin, um ex-executivo de supermercado. "O custo por m² de 
merchandinsing é de 25% a 30% menor em lojas com menos equipamentos." 
 
Sete chaves 
Como a concorrência no auto-serviço está cada vez maior, as empresas começam a esconder o 
jogo e, na maioria dos casos, dizem que a meta é manter o perfil das lojas guardando seus 
planos de layout a sete chaves. Mas não foi o que aconteceu, recentemente, com Pão de 
Açúcar, Wal-Mart e Carrefour, ao anunciarem a instalação de tevês de plasma dentro das lojas 
para atingir ao consumidor de forma visual e rápida. Ainda assim, o diretor da área de 
expansão da redeTodo Dia, Marcelo Figueiredo, afirmou que sua bandeira (parte da cadeia 
Wal-Mart) não tem feito -e nem fará, em princípio- grandes mudanças. 
 
As modificações, conforme relatou Figueiredo, foram feitas em 2006, quando houve a compra 
da rede Bom Preço e de sua rede de lojas menores situadas em bairros populares, a Balaio. 
"Foram realizados pequenos ajustes de sortimento nos itens básicos e ofertas de produtos, 
sazonalmente, como nas utilidades domésticas. Agora estamos evoluindo com os mesmos 
protótipos das lojas que já tínhamos e as cinco novas do ano passado." 
 
O diretor de Relações Corporativas do Grupo Pão de Açúcar, Paulo Pompilio, também afirmou 
que não haverá novidades, em princípio, nas lojas de sua bandeira CompreBem, voltada às 
classes mais populares. 
 
Esse posicionamento não é uma opinião unânime. Especialistas do setor acreditam que deva 
haver modificações no lay-out e PDVs, para melhorar tráfego e exposição, já que os canais 
populares são o grande filão do varejo de auto-serviço e todos os olhos do mercado estão 
mirando os passos da concorrência. 
 
Orientações 
A consultoraRegina Blessa, autora do livro Merchandising no Ponto-de-Venda, observa que, no 
PDV, a tendência é a necessidade de mudanças radicais, como, por exemplo, a redução do 



sortimento, enxugado de 20% a 30%. A oferta de 20 marcas, num hipermercado, pode ser 
encolhida para quatro. "Nas lojas menores, a arrumação de produtos precisam ser repensada." 
As ruas devem diminuir de 2 metros para 1,5 metro, mas é preciso sempre deixar o espaço 
para pelo menos um carrinho vir e outro ir. Já se verificou, por pesquisa, que as freqüentes 
batidas de carrinhos, por mais leves que sejam, acabam reduzindo o tempo de compra, 
fazendo com que o consumidor gaste menos. 
 
A comunicação para classes mais populares deve ter mais figuras do que texto, já que boa 
parte da classe D não lê bem. Hoje 26% da população não consegue interpretar um texto. "A 
comunicação tem de ser curta e grossa, com figuras auto-explicativas, e nunca vender 
produtos em outra língua", recomendou. 
 
Padrão 
O publicitário Chan Wook Min, presidente do Popai (antigo Point of Purchase Advertising 
Institute, do Brasil), uma espécie de consultoria voltada ao varejo, adverte para um fato: "As 
redes devem atender pessoas mais simples, sem deixar de ficar atentas ao padrão. Quem 
pensar em fazer lojas mais pobres vai 'dançar'. O nível de atenção, apresentação e qualidade 
não muda em nada", disse ele, ao DCI. "Conceitualmente, em termos de exigência é a mesma 
coisa." 
 
O grande aspecto a ser considerado é a pulverização dos pontos-de-venda e o conseqüente 
espaço físico reduzido. A área de loja menor exige, por sua vez, exposição e material 
adequados. Em varejos menores, segundo Wook Min, é preciso atenção à disposição dos 
displays, além de peças mais baixas e mais estreitas. Para ele, precisam ser 'organizadoras', 
não 'amontoadoras', visando ao aproveitamento do espaço". 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 abr. 2008. Comércio,  p. B12. 
 


