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A crise é uma oportunidade de ajuste para o setor de marketing no ponto-de-venda. “É um 
momento para termos mais atenção em relação ao desperdício do material de PDV, que 
acontece muito, seja por um erro de planejamento ou por falta da comunicação ideal entre 
varejo e indústria ou de atenção dos que criam, projetam e executam”, disse Chan Wook Min, 
presidente do Popai Brasil, após o evento Tendências e Novidades do Merchandising em 
2009, semana passada, em São Paulo. 
 
No encontro, participantes dos principais eventos internacionais do setor exibiram para os 
profissionais de marketing das agências e empresas as inovações do mercado. 
 
Membro do Conselho Consultivo do Popai Brasil e diretor da Dia, Gilberto Strunck foi o 
primeiro a dar suas impressões sobre a Globalshop, que aconteceu em Las Vegas, em março 
deste ano. Strunck apresentou cinco tendências que verificou permearem todo o evento 
norte-americano: design, papelão, digital signage, autosserviço e sustentabilidade. “Acima de 
tudo, não dá para abrir mão da sustentabilidade”, disse. Ele citou o certificado Leed 
(Leadership in Energy and Environment Design), que atesta a preocupação do ponto-de-
venda com a sustentabilidade. 
 
Strunck defendeu a importância da comunicação no PDV. “A propaganda promete, mas quem 
faz o negócio pegar fogo é o PDV. Somos responsáveis por transformar nossa marca em uma 
love brand”, disse.  
 
A segunda palestra foi ministrada por Romano Pansera, vice-presidente do Comitê 
Operacional do Popai Brasil e diretor-presidente da Promovisão. Neste ano, ele esteve na 
Convenção Anual da NRF (National Retail Federation), nos Estados Unidos, e na Sign China. 



“O tema que norteou a NRF foi a centricidade, o foco no consumidor. O negócio só funciona 
se eu entregar o que fala a minha marca e para isso preciso de um time talentoso”, 
argumentou Pansera.  
 
O executivo apresentou alguns cases de sucesso como o da Best Buy localizada ao lado de 
uma base militar que, às vésperas do Natal, pouco antes dos soldados embarcarem para o 
Iraque, ofereceu fotos dos militares com suas famílias. “Os cases tem duas coisas em 
comum: pessoas e histórias”, falou.  
 
Sobre a Sign China, Pansera trouxe a impressão de que o negócio do futuro são os leds. “Já 
existem cortinas com leds de 3 mm”, contou. 
 
Ativação  
 
Rogério Lima, vice-presidente do Comitê de Indústria do Popai Brasil, foi o terceiro 
palestrante. Ele mostrou a impressão que teve da Globalshop, a partir do ponto de vista do 
trade marketing. Em sua palestra, abordou cinco temas: o shopper, o canal, o 
merchandising, o digital signane e a inteligência de trade. “Merchandising para mim é, antes 
de tudo, ativação de marca”, explicou. 
 
Lima chamou a atenção para a quantidade de pesquisas e de dados apresentados sobre o 
tema na feira. Eles prometeram apresentar, no verão, a Rori (Return of Retail Investiment), 
uma pesquisa em parceria na Narms (National Association for Retail Marketing Services) 
International com a Wisconsin-Madison University. “Essa pesquisa promete mostrar o KPI 
(Key Performance Indicator, ou indicador-chave de desempenho) do marketing e do trade 
integrados. Se for bem estruturada, vai revolucionar o trade marketing”, falou.  
 
O diretor comercial e sócio da Droid, Avelido Querido, trouxe para o evento realizado pelo 
Popai Brasil as impressões que teve na Digital Signage Expo, em Las Vegas. Segundo o 
executivo, a feira vem dobrando de tamanho a cada ano. “Se DS fosse uma estrada de 100 
km estaríamos ainda no km 5”, disse. Uma observação feita por Querido é que o conteúdo 
está em alta. “Se a digital signage não tiver conteúdo bom, não atrai o consumidor e vira um 
quadro no PDV”, disse.  
 
O evento terminou com a apresentação de José Renato Mannis, coordenador do Subcomitê de 
Digital Signage do Popai e diretor da MobInt, que esteve na GSMA Mobile World Congress, 
em Madri. O palestrante destacou cinco tendências percebidas no evento: celulares com 
touch screen, tecnologia 4G, LBS (location-based service), serviço de valor agregado e NFC 
(near field communication) para mobile payment. Mannis apresentou cases de sucesso com o 
uso dessas tecnologias. “Em Londres, fizeram um teste e juntaram o Oyster, que seria o 
bilhete único deles, no celular”.  
 
Strunck pediu aos colegas que prestassem atenção ao básico. “É ótimo ter um monte de 
tecnologia, mas vamos fazer o arroz com feijão. Vamos fazer o básico bem feito que vai 
vender muito mais”, concluiu. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 maio 2009, p. 20.   


