


o contrário do que

muitos pensam a

estratégia de co-

mercialização de

um produto não

está relacionada somente ao pre-

ço. Uma ferramenta cada vez mais

fundamental do marketing para

incentivar a decisão de compra de

um produto é a promoção no ponto

de venda.

Pesquisas recentes revelam que

a grande maioria dos consumidores

decide sua compra nesses locais.

Alguns vão pelo menor custo, não

importando a marca. No entanto,

o merchandising feito por meio de

uma propaganda visual, por exem-

plo, é um forte influenciador. Acaba

fazendo com que o consumidor

compre mecanicamente, inclusive

um produto mais caro.

É por isso que as grandes

empresas têm investido no ponto

de venda demarcando seu terri-

tório, produtos e sua marca. Um

bom projeto nesse sentido impli-

ca a diferenciação e a valorização

do espaço reservado. A estratégia

mais comum nesses casos é explo-

rar cores, imagens e textos.

Isso serve para chamar a aten-

ção, sobretudo, daqueles que estão

com pressa e não costumam ficar

atentos aos detalhes das embala-

gens. Mas é preciso tomar cuidado

com a concorrência entre os pró-

prios materiais de ponto de venda

desenvolvidos. É aí que entra a

criatividade dos designers e das

agências que devem criar soluções

cada vez mais inovadoras.

Os materiais de ponto de ven-

da, portanto, são brilhantes e efica-

zes para se promover um produto e

não apenas bonitos para combinar

com o olhar do cliente. Eles incluem

uma gama de ações que têm como

finalidade chamar a atenção do

consumidor para o produto, estimu-

lando a compra. Meles, os interes-

sados em adquirir um artigo devem

encontrar informações e vantagens

necessárias de maneira rápida e

fácil.

Ao criar um material para o

ponto de venda deve-se planejar





» O que precisa ser criado (converse

com o cliente sobre os tipos de ma-

teriais e quais seriam os ideais).

• Avalie a durabilidade do material.

• Veja onde será utilizado (em pe-

quenas, médias e/ou grandes lojas,

hipermercados etc.).

• Analise o que o cliente possui de

material gráfico (imagens, textos)

que possa ser utilizado na criação e

no desenvolvimento dos materiais

• Defina o cronograma com datas a

serem cumpridas:

Ex: Bhefing documento 22/02

(cliente)

• Entrega dos conceitos das artes +

custos 27/02

• Aprovação da criação + custos

29/02 (cliente),

• Entrega das artes para aprovação

fina! 31/02 (designer/agência)

• Aprovaçào/feedback de conceito

das artes 02/03 (cliente)

• Artes finais para aprovação final

06/03 (designer/agência)

• Entrar em produção 08/03

• Entrega ao cliente 11/03

Conheça os principais tipos de

peças mais utilizados no ponto

de venda e suas funções:

São atrativos,

normalmente utilizados em gôndo-

las ou displays. Além de perfeitos

para chamar a atenção dos consu-

midores para os produtos expostos

e lembrá-los da necessidade de fa-

zer essa compra, são materiais pe-

quenos, eficazes e baratos de pro-

duzir. A grande maioria com facas

especiais e com design original.

- São os famosos

materiais que, ao andarmos pelo

corredor de um supermercado, nos

deparamos com eles. São feitos

para ficarem em cantos e laterais

de gôndolas, porém, sempre com a

mobilidade de estender sua fixação

a outros locais.

- São ótimos materiais para limitar

uma área. São pequenos anúncios

aplicados em prateleiras colocados

junto aos produtos para separá-los

dos artigos concorrentes. Isso atrai

a atenção dos consumidores e, ao

mesmo tempo, contribui para a

memorização da marca ou produto,

informando ao consumidor que é

hora de adquiri-lo.

-São práticos, podendo

ser utilizados de diversas maneiras.

Também são ótimos para a criação

novos espaços, normalmente

utilizados em vitrines ou em

pilhas próximas ao pro-

duto. •" .





mérito, aniversário do produto, Páscoa, dia

das mães, dia dos pais, festa junina, dia das

crianças, Natal, entre outras datas.

Bandeirolas, bexigas etc.

- No ano

passado passei por dois momentos nos quais

um dos meus clientes fechou um acordo com

urna rede de lojas para montar um projeto

que deveria ser composto por alguns mate-

riais que seriam utilizados na decoração do ponto de venda no lança-

mento de dois grandes produtos.

As primeiras informações que recebi foram: que a quantidade seria

de apenas 8 pontos de venda, baixo custo, espaço pequeno e 20 dias

para ter tudo pronto. Os temas foram totalmente, diferentes: piratas e

guerra. Porém, quem iria produzir oito "kits" nesse prazo?

A solução foi eu mesma fazê-los. Comecei a pesquisar tudo que

estava relacionado aos temas e a pedir alguns orçamentos. Depois corri

para o centro da cidade de São Paulo onde encontrei de tudo e mais

um pouco do que eu queria, mas eu tinha que ter em mente que não

podia gastar nem comprar muitas coisas devido à verba que eu tinha e

ao espaço que estaria reservado para a colocação desses kits.

Levantei custos e fornecedores, montei um "projeto" para cada

tema e levei ao cliente. Para minha sorte ele aprovou os dois. Corri

novamente ao centro

e comprei tudo que de

precisava e em uma se-

mana estava com tudo

pronto e entregue.

Se alguém me

perguntar se valeu à

pena, eu diria que fi-

nanceiramente não,

mas a experiência que

tive e o fato de poder

ver os projetos 'pron-

tos para serem utilizados no ponto

de venda foi o que me deu maior

satisfação. Fico feliz em saber que

usaram o material e que foi bastan-

te elogiado, pois realmente atendeu

as necessidades da loja.

Concluindo, vale a pena pegar

projetos especiais para se adquirir

mais experiência e sair da rotina

de trabalho, pois sei que no pró-

ximo projeto desse tipo serei mais

realista quanto aos prazos e valores

a serem cobrados, além do fato de

que nem tudo é por dinheiro. Vale

a pena receber um grande elogio e

ter um reconhecimento pelo traba-

lho que foi feito, além de deixar o

cliente mais que satisfeito.

"Ser criativo não é somente

tornar o design mais bonito, mas

também imaginar, inventar e tornar

sua idéia única em algo que será

admirado e útil".

Andréa Argenton é designer e pro-

prietária da Berimbau Design (www.

berimbaudesign.com). Também é téc-

nica em Artes Gráficas pela Escola Se-

naí Theobaldo de Nigrís, Graduada em

Desenho Industrial e Pós-Graduada em

Design pela Belas Artes de São Paulo.
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