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"Cada vez mais, não só as grandes companhias, mas médias e pequenas empresas olham 
atentamente para o ponto-de-venda. As redes varejistas, farmacêuticas e de materiais de 
construção, por sua vez, estão abertas para o merchandfsing, que inclui desde displays 
diferenciados até a ambientação do PDV. O que falta é definir a melhor estratégia para atrair 
o consumidor no local na compra. 
 
Considerando a estimativa de que 85% das compras são decididas dentro da loja, é crescente 
o direcionamento das verbas para ações, campanhas e merchandising no PDV. Mas vale tudo 
para chamar a atenção do consumidor? 
 
Antes de responder a questão, é preciso avaliar quem é o consumidor de hoje. Muito mais 
atuante, presente e consciente, o consumidor não é o mesmo de 10 ou 15 anos atrás. Ele 
não é um mero espectador, que recebe e aceita todas as informações sem questionar. O 
consumidor quer inovação, tecnologia e sustentabilidade. E, quanto mais perto destas três 
características o merchandising conseguir chegar, maior a possibilidade de sucesso em 
vendas. 
 
A inovação de um projeto, seja com displays ou ambientação do PDV, começa na criação.  
 
Para cada segmento e empresa, uma característica diferente pode ser destacada. Materiais 
diferenciados, design arrojado, tudo deve ser cuidadosamente pensado para atrair o 
consumidor. Mas não se pode esquecer de uma característica importantíssima: a inovação 
precisa vir acompanhada da funcionalidade. 
 
Quando falamos de um display, por exemplo, não podemos pensar somente em um projeto 
revolucionário se ele não for funcional. O consumidor precisa ser atraído, conseguir se 
aproximar e ter acesso ao produto. 
 
Com os avanços tecnológicos, as possibilidades de inovação são cada vez maiores. A 
iluminação da gôndola e o uso do LED, por exemplo, são tendências mundiais e que exercem 
prontamente a função de atrair o consumidor. Além disso, vale destacar que as cores e a 
iluminação agregam sofisticação aos projetos. 
 
Também já é possível o uso de telas de LCD ou plasma para atrair o cliente, além de projetos 
de interatividade. As telas de touch screen e sensores que possibilitam um contato maior com 
o consumidor são mais alguns exemplos de como é possível aumentar a visibilidade e a 
fidelização do cliente - tecnologia ainda pouco explorada em nosso mercado, devido ao alto 
investimento e custos de manutenção. 
 
Assim como acontece nos meios eletrônicos, como blogs e sites de relacionamento, o 
consumidor também precisa interagir com a marca e o produto no ponto-de-venda. 
 
Para as empresas que querem cada vez mais firmar a imagem de sustentabilidade, priorizar 
materiais reciclados e recicláveis é mais uma tendência. Cada vez mais o consumidor está 
preocupado com o meio ambiente e com a atenção que as empresas despendem para o 
assunto. Identificar no PDV que o material promocional está relacionado com empresas 
socialmente responsáveis agrega preciosos pontos favoráveis à imagem da companhia. 
 
O merchandising é uma importante ferramenta de marketing e deve ser utilizada da melhor 
forma. A ambientação pode mudar a decisão de compra, tanto dos consumidores que já 
chegam ao PDV em busca de um determinado produto como dos consumidores indecisos e 
curiosos. Porém, o consumidor hoje é mais exigente e para conseguir conquistá-lo é preciso 
muito mais que projetos comuns. 
 
Para ser eficiente, o merchandising precisa estar alinhado e adequado ao público. E, hoje, o 
público quer, além de qualidade, inovação e interatividade!" 



 
Fonte: Propmark, São Paulo, 10 nov. 2008, p. 6.   
 
 
 
 
 


