
Em ações de ponto de venda não basta uma
boa estratégia, um gerenciamento eficiente
é indispensável para o êxito das campanhas.
Quando se refere a pontos de venda, são
inúmeros os elementos a ser analisados no
momento de empregar projetos de comunicação
em meio a um montante de informações e
elementos contidos em um estabelecimento.

Proporcional à quantidade de detalhes é a
freqüência e a variação de erros. Segundo o
Diretor da Dia Comunicação, Gilberto Strunck,
dois aspectos podem ser destacados: a instalação
e a manutenção. "Todo material de ponto de
venda é projetado para funcionar da forma ideal
em determinadas circunstâncias. Quando essas
condições não são obedecidas, sua eficácia é
muito prejudicada". Strunck acrescenta que são
inúmeros os casos nos quais as peças chegam
às lojas e simplesmente não são instaladas. "Ou
o são, mas de forma errada, prejudicando seu
entendimento. Quanto à manutenção, ela deve
ser constante. Um porta-folheto vazio ou uma
peça rasgada ou amassada transmite percepções
negativas para a marca promovida", orienta.

A eficácia de ações em pontos de venda é um
assunto bastante discutido, pois conforme a última
pesquisa feita pelo Popai (Point of Purchase
Advertising Institute) 70% dos consumidores
decidem a marca no momento da compra. Já
uma pesquisa realizada pela OgilvyAction e
divulgada pela AdAge, no segundo semestre
do ano passado, aponta que esse percentual é
de aproximadamente 40%. Polêmicas à parte,
um ponto é fato: estratégias que chamem a
atenção e consigam induzir o cliente a ação são
indispensáveis para o sucesso de um produto.

Pensando nesses aspectos, Strunck destaca os
passos a ser seguidos, como conhecer o modelo
de varejo onde as peças serão usadas, o material,
além, é claro, de expressar os valores da marca
e a oferta a ser promovida, possibilitando, assim,

uma instalação rápida e fácil nas lojas. "Outro
aspecto importante é estabelecer de forma clara
as regras para a sua utilização", aponta.
Segundo ele, um bom gerenciamento é
indispensável. "Estar suficientemente abastecido
do produto promovido, evitando faltas e
acompanhar a ação com atenção redobrada para
garantir que os investimentos realizados gerem
lucros extras para a indústria e para o varejo
também é fundamental".

Para Quelen Cristina Torres Pedro, Mestre em
Comunicação e Marketing e especialista na
área, além da localização normal do produto (na
gôndola, onde estão os demais da categoria),
também é interessante divulgá-lo em pontos
diferenciados para lembrar o consumidor da
compra e fomentar ainda mais o consumo.
"Nesse caso é possível colocar o produto em uma
ponta de gôndola, no caixa (check-out) ou ainda
próximo a outra categoria de produto, para fazer
o que chamamos de cross merchandising. Um
exemplo disso é quando há uma prateleira com
vinhos ao lado da de queijos, ou ainda da bolsa
com o sapato", exemplifica.

Outra dica da especialista é o cuidado quanto
à localização. "Outra estratégia é a de destacar
o produto no PDV, para isso podem ser feitas
ambientações, empiihamentos diferenciados,
demonstrações ou degustações, uso de peças de
merchandising como displays, faixas de gôndola,
stoppers, adesivos, bandeirolas, etc.", cita.

Para produtos que ainda não possuem suas
marcas consolidadas no mercado Quelen Cristina
Torres Pedro reforça a necessidade de maior
esforço no PDV para facilitar a experimentação,
sendo muito interessante o uso de promotoras
que possam explicar o funcionamento do produto
e seus benefícios ou, se for o caso, promover
a degustação. "A utilização de pontos extras
também é recomendável para dar maior destaque
ao produto. Já no caso de produtos maduros,



atendimento podem

muitas vezes a exposição no PDV está
atrelada a algum aspecto promocional tais
como brindes, sorteios e concursos", avalia.

Comportamento do consumidor

No ano passado, a Danone reformulou
as embalagens do iogurte Corpus com
o objetivo de evidenciar as principais
características do produto e também
destacá-lo no PDV. Para alcançar esse
último objetivo, a empresa alterou a cor
principal da embalagem. "Como resultado,
as vendas no segundo semestre de 2008
tiveram um acréscimo de 47% em relação
ao primeiro semestre do mesmo ano",
recorda Quelen.

Para mostrar que o merchandising não
é inviável para pequenas empresas, ela
cita um exemplo de um estudo realizado
no curso superior de Comunicação
Estratégica onde leciona. Um grupo de
alunos desenvolveu um display para uma
marca de barra de cereal. O material foi
desenvolvido de maneira simples e com
baixo custo, e colocado na cantina da
faculdade. "Como resultado, vendeu-se
em uma semana uma quantidade que
normalmente é vendida em três. Com a
retirada do display, as vendas voltaram ao
patamar inicial. O que podemos concluir
nesses dois casos é que para obter êxito
em ações de merchandising é preciso,
em primeiro lugar, estudar claramente
o comportamento do consumidor, a
concorrência e as características do
mercado e dos PDVs. Somente com esse
estudo é que poderemos definir qual a
estratégia adequada a cada caso", observa.

Lista do Sebrae-RJ traz os 10 erros mais
freqüentes em ações de PDV. Veja na
tabela ao lado. •

Da exposição de produtos em uma vitrine, passando pelas cores de um ambiente
até a abordagem do cliente com perguntas inconvenientes são apontados como
pontos importantes que merecem ser observados pelos gestores e que podem tanto
atrair como rechaçar a clientela. Veja nesta página as dicas do Sebrae-RJ para
evitar tropeços.

1. Descuidar da vitrine - A vitrine deverá ser transformada em um convite
permanente. Colocar uma espécie de cada um dos produtos, como um amontoado
confuso, é um erro muito comum. A vitrine não é um catálogo. Deve-se pensar
como se fosse um consumidor: uma vitrine clara, em que se perceba o que é
vendido com duas ou três mensagens claras como os de promoção, novidade,
exclusivo, por exemplo.

2. Iluminação deficiente - É desagradável entrar em uma loja que se encontra
em ambiente de autêntica penumbra. É, certamente, uma péssima primeira
impressão. Também o será se, ao entrar, o cliente tiver a sensação que levou
um flash nos olhos, tal a intensidade da luz. No equilíbrio está a virtude, e esse
equilíbrio será diferente em cada caso e para cada tipo de produtos ou serviços
que se pretende vender.

3. Não cuidar da temperatura - Um ponto de venda deverá sempre procurar reter
os clientes em seu interior o máximo de tempo possível. Se não investir em um
sistema de refrigeração adequado, poderá deparar-se com situações em que no
interior do estabelecimento esteja mais quente do que no exterior, o que é um
convite à saída.

4. Cores desajustadas - Não chocar nem ser agressivo ao escolher as cores base
do seu ponto de venda são decisões extremamente importantes. As cores fazem
parte de todo o ambiente. E, certamente, deseja-se um ambiente agradável e
facilitador dos contatos e das vendas. Cores que distraem a atenção do cliente
é um erro. Mas também a ausência de cor ou cores demasiado deslavadas,
"anônimas", propicia certo desconforto, por isso precisam ser evitadas.

5. Não utilizar de simpatia - Evitar perguntas como: "Deseja alguma coisa?" ou
"Posso lhe ser útil?", pois, se o cliente entrou no ponto de venda, certamente
deseja alguma coisa, nem que seja uma informação. Não se deve irritar com as
perguntas tolas, deve-se procurar entender que o cliente pode ter dificuldade
em explicar e seja sempre prestativo, nem que seja para chamar um táxi ou
para indicar uma rua. É preciso lembrar de que o mais importante é segurar
o consumidor e deixar a sensação de que valerá a pena retornar àquele
estabelecimento.

6. Layout inadequado - Ao entrar no ponto de venda, o cliente tem de perceber,
automaticamente e com facilidade, onde é o atendimento e onde estão expostos os
artigos. Deve-se evitar aquelas disposições de espaços nas quais não se sabe bem
onde começa o expositor e o estoque, ou onde apenas a pessoa do atendimento
é capaz de discernir onde está o produto, levando o cliente a ter de contatar
sempre com ela. Neste caso, perderá o cliente ocasional, que entra para dar
"uma olhadela". Este sairá de imediato, pois não percebe nada que lhe interesse,
unicamente por causa da disposição interior do ponto de venda.

7. Dar informações erradas - Se, na vitrine, há uma mensagem de desconto, cujo
prazo já está acabando, o cliente que se interessou por ela será perdido. É também
um erro grave oferever informações diferentes daquelas que estão indicadas na
etiqueta ou no folheto técnico. Os clientes, mais cedo ou mais tarde, tomarão
consciência de que houve engano e o prejudicado será sempre o ponto de venda.
A má e a boa fama vivem, muito, "do boca a boca", e um erro desses pode atingir
gravemente o seu negócio.

8. Não renovar regularmente a imagem geral - Uma vez conquistado o cliente, a
sensação de que a loja está sempre na mesma - no sentido da decoração, vitrine
e produtos expostos -, certamente, não ajuda a atraí-lo e fazê-lo voltar, pois ele já
sabe que não encontrará nada de novo. Uma "remodelada", de vez em quando,
pode estimular a atração de novos clientes e levar os consumidores habituais a
ínteressarem-se pelas novidades.

9. Não cuidar dos estoques - Se alguns produtos não têm a saída esperada, não
deixá-los amontoar indefinidamente. Isso, certamente, dará um ar de imobilismo,
que deve ser evitado, além de poder trazer problemas de espaço e de arrumação.
Vale tentar "desová-los" com descontos ou saldos. Pelo menos, sempre se salva
alguma coisa e o prejuízo será menor, podendo, além disso, ganhar clientes para
melhores ocasiões.

10. Descuidar da formação do pessoal - Dá péssima impressão um vendedor apenas
saber o preço do produto que o cliente deseja e desconhecer as suas características
e seus principais benefícios. A formação do pessoal é uma necessidade óbvia, em
termos de qualidade de atendimento, capacidade de informação e técnicas de
vendas, fatores que poderão proporcionar melhores resultados.
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