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O Congresso PDV no Marketing Mix, que aconteceu na semana passada, em São Paulo, teve 
como tema "O consumidor em transformação: interatividade e mobilidade digital no PDV". O 
evento foi promovido pelo Popai Brasil e pela ABA (Associação Brasileira de Anunciantes). 
 
Foram 12 palestras ministradas em dois dias. Entre os destaques, estavam o seminário 
"Popai DS: o primeiro estudo mundial sobre Digital Signage", apresentado por Nicolas 
Loose, gerente de pesquisa da GIM (Gesellschaft für Innovate Marktforschung), um dos 
mais importantes institutos de pesquisa da Alemanha, e "O comportamento do consumidor 
no PDV atual", por Martha Terenzzo, vp do núcleo de pesquisa do Popai Brasil. 
 
Na palestra apresentada na última quarta-feira (3), Loose mostrou o primeiro estudo 
mundial sobre digital signage, realizado pela GIM e pelo Popai DS, da Alemanha. A pesquisa 
foi feita na Europa, Américas, Ásia, Austrália e África e durou cerca de três anos. 
Consumidores responderam questionários e especialistas foram entrevistados. "Tentamos 
fazer uma amostragem global. Cerca de mil pessoas responderam o levantamento online 
que durava cerca de 40 minutos, o que nos deu uma boa base de dados para trabalhar", 
disse Loose. 
 
Entre os assuntos abordados pelo estudo apresentado na palestra estavam as principais 
barreiras encontradas pela sinalização digital no PDV. 48% responderam que a falta de 
conceito é um problema, 46% viram como inimiga a questão financeira e 40% acham que o 
gerenciamento de conteúdo é a principal barreira. "O aspecto técnico não é mais 
preocupação, mas o problema ainda é encontrar quem faça essa gestão do conteúdo do 
DS", falou Loose. 
 
A pesquisa também mostrou as vantagens da sinalização digital no ponto-de-venda. As 
principais apontadas foram a atualização rápida do conteúdo e o direcionamento ao cliente. 
"O estranho é que, quando olhamos no mercado, vemos que essas vantagens não estão 
sendo usadas na prática". 
 
Segundo o estudo, a sinalização digital no PDV atinge principalmente homens de 20 a 30 
anos. 
 
A vp do núcleo de pesquisa do Popai Brasil, Martha Terenzzo, deu uma pequena amostra 
das principais pesquisas sobre comportamento no ponto-de-venda realizadas pelo Popai 
Brasil em sua palestra, durante o congresso. Entre os estudos apresentados estavam os que 
avaliavam as compras em mercadinhos, padarias e lojas de conveniência e em farmácias. 
"O consumidor agora é multiplural e multifacetado". 
 
Martha mostrou que os consumidores não têm tempo a perder e, muitas vezes, passam 
pouco tempo no ponto-de-venda. Segundo a pesquisadora, a comunicação com o público no 
PDV é fragmentada e dispersa, por isso é preciso saber se comunicar com o consumidor de 
forma eficiente. "O convite que eu faço a vocês é: usem a criatividade, facilite a vida do 
cliente e capacite e estimule seu pessoal", completou. 
 
Além do congresso, simultaneamente, o Centro de Convenções Frei Caneca recebeu a feira 
de fornecedores, com 48 stands, e a exposição das peças que concorrem ao Prêmio Popai 
Brasil 2008. A premiação tem 21 categorias, subdivididas em permanente, semipermanente 
e temporário. Neste ano, foram criadas três novas categorias: display ecológico, redesign e 
alta tiragem. Os vencedores serão conhecidos em uma cerimônia que deve acontecer no 
próximo mês. 
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