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Novas tendências no PDV
Digital signage e monitores com imagens  
tridimensionais estão entre as inovações do setor
Fernando Murad

As transformações do perfil 
dos consumidores e as novas 
tecnologias para a comunicação 
no ponto-de-venda foram alguns 
dos destaques da 17a edição 
da Feira e Congresso PDV no 
Marketing Mix, evento promovi-
do pelo Popai Brasil – The Global 
Association for Marketing at Re-
tail e pela Associação Brasileira 
de Anunciantes (ABA) na sema-
na passada, em São Paulo.

Nicolas Loose, gerente de 
pesquisas do Gesellschaft für 
Innovative Marktforschung, da 
Alemanha, por exemplo, apre-
sentou alguns dados do primeiro 
estudo mundial sobre sinalização 
digital (ou digital signage). O 

levantamento foi desenvolvido 
em parceria com o Popai alemão 
e ouviu mais de mil pessoas 
(entre fornecedores, varejistas, 
operadores potenciais, empresas 
de publicidade e especialistas do 
setor) em entrevistas online e 
pessoalmente.

A sinalização digital vive o 

mesmo período de maturação 
pelo qual a internet passou 
nos anos 90. “Está no estágio 
do conteúdo. A pergunta a se 
responder agora é: como ganhar 
dinheiro? Por enquanto as ações 
estão focadas em vendas, educa-
ção do cliente e experiência de 
marca”, apontou o executivo, 

ao destacar as possibilidades de 
uso, como em locais de grande 
concentração de pessoas — es-
tações de metrô, estádios e su-
permercados — e espaços com 
públicos mais específicos, como 
academias e restaurantes.

Novo perfil
A vice-presidente do núcleo 

de pesquisa do Popai Brasil, 
Martha Terenzzo, fez uma apre-
sentação sobre os novos hábitos 
de compra dos brasileiros a 
partir de compilação de dados 
de estudos da entidade sobre o 
comportamento do consumidor 
no PDV. “O novo consumidor faz 
compras em pelo menos quatro 
pontos-de-venda diferentes a 

cada três dias. Compra itens 
de necessidade, além dos de 
emergência e por impulso, e 
busca referências na mídia e nos 
amigos”, informou.

Segundo a executiva, o com-
portamento do consumidor 
mudou muito em função da pro-
liferação de marcas e empresas 
e da conseqüente ampliação 
das possibilidades de escolhas, 
e ainda por conta de algumas 
mudanças socioeconômicas, 
como o aumento do número de 
pessoas que moram sozinhas (12 
milhões) e daquelas com mais de 
50 anos (13 milhões), além do 
crescimento do poder aquisitivo 
das classes C e D (cerca de 24 
milhões de consumidores).

Ponto-de-venda 
em terceira 
dimensão

A Philips do Brasil levou 
para a feira o monitor 3D de 
42 polegadas, apresentado 
como uma nova ferramenta 
de promoção de marca e de 
produtos no ponto-de-venda. 
O aparelho utiliza a tecnologia 
WOWvx, que permite a re-
produção de imagens de alto 
brilho e contraste em duas 
e em três dimensões, sem a 
necessidade do uso de óculos 
especiais. 

“Estamos levando o mo-
nitor 3D para tradeshows e 
feiras. Nossa preocupação é 
que o conceito seja muito bem 
comunicado para os usuários 
finais como bancos, shopping 
centers, varejo e locais de 
grande circulação de pessoas”, 
apontou Miranda van de Pol, 
gerente mundial de vendas de 
soluções 3D da Philips.

De acordo com Renato 
Secco, gerente de vendas B2B 
da Philips Brasil, a empresa 
está trabalhando com agên-
cias de publicidade na criação 
de projetos e conteúdo em 
3D. Além disso, a multinacio-
nal vai montar uma sala 3D 
dentro da sua sede em São 
Paulo para que as agências 
possam criar, converter e tes-
tar conteúdo tridimensional. 
O espaço deverá ser inaugu-
rado ainda neste mês.

No local as agências te-
rão à disposição o pacote de 
serviços BlueBox, conjunto 
de ferramentas para a criação 
de conteúdo 3D. Uma delas 
é o WOWvx Spacer, um soft-
ware que permite converter 
conteúdo 2D para 2D com 
profundidade (2D-plus-Dep-
th), resultando em imagens 
de alta qualidade. O processo 
é semi-automático e permite 

produção de material 3D. (FM)
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