
A
maioria das empresas sabe que 
o ponto de venda é essencial 
para que o consumidor co-
nheça uma marca e passe a 
comprá-la. Os empresários 

investem cada vez mais em ações para 
que os produtos sejam notados pelos 
clientes que frequentam os locais onde 
estão expostos. São as chamadas ações 
no ponto de venda, uma estratégia de 
marketing que está sendo cada vez mais 
adotada, não apenas pelos fabricantes, 
mas também por quem comercializa. 
"As ações no PDV estão crescendo bas-
tante, especialmente porque os preços 
não variam muito entre a concorrência. 
Então optamos por ações de atendimen-
to e variedade de produtos para atrair 
os clientes", diz o gerente de Marketing 
dos Supermercados Federzoni, com três 
lojas em São Paulo, Fernando Ramos do 
Nascimento. 

Informações da Deloitte, empresa de 
auditoria e consultoria financeira, mos-
tram que de 2004 a 2010 o orçamento de 
fabricantes e varejistas nas áreas de trade 
e shopper marketing subiu mais de 20% 
nos EUA. De acordo com o In-Store Mar-
keting Institute, 19% do orçamento das 
empresas de alimentos foram alocados a 
trade marketing este ano, também nos 
EUA. "Os motivos desse aumento são a 
possibilidade de mensuração de resulta-
dos (aumento em vendas) obtidos a curto 
prazo tanto para fabricantes quanto para 
varejistas. Além disso, percebe-se no Bra-

sil investimento das empresas de bens 
de consumo na área de trade marketing, 
aumentando o número de profissionais 
envolvidos e a quantidade de pesquisas 
na área", explica a consultora da Tool-
BoxTM - Métricas de Ponto de Venda, 
Carolina Araújo. 

Varejistas acreditam que as ações de 
PDV fazem com que o cliente chegue 
mais perto do produto e possa ao me-
nos conhecê-lo para depois se tornar 
um possível comprador. "Essas ações 
são muito importantes, pois mais de 50% 
das decisões de compra em linha bran-
ca (refrigeradores, freezeres horizontais 
ou verticais, fogões, lavadoras de roupa, 
secadoras etc.), por exemplo, acontecem 
no PDV. Isso quer dizer que mais de 50% 
dos clientes decidem qual produto levar 
no próprio local", diz o gerente geral de 
Trade Marketing da Whirlpool, empresa 
fabricante de eletrodomésticos, Wagner 
Bauer. 

A empresa ToolBoxTM - Métricas de 
Ponto de Venda mede a eficiência do 
trabalho nos pontos de venda. Apenas 
em 2008, realizou auditoria em 30 mil 
PDVs de 400 cidades do Brasil. Segundo 
a empresa, o ponto de venda é essencial 
para transformar potenciais clientes em 
consumidores do produto, em especial 
porque atualmente as pessoas são bom-
bardeadas por milhares de mensagens, 
oriundas dos mais diversos meios de co-
municação. 

Estima-se que 3 mil mensagens atin-

jam cada consumidor por dia (dados da 
Deloitte, 2007). Nesse contexto, o ponto 
de venda ganha importância, pois é o 
ambiente no qual o consumidor trans-
forma-se no comprador - o indivíduo 
no ato da compra. "Como shoppers, os 
indivíduos veem apenas 35% dos itens 
dispostos na gôndola, gastam sete se-
gundos para escaneá-la com os olhos à 
procura de produtos e decidem na loja 
que marca comprar em 43% dos casos", 
conta Carolina, da ToolBox TM. 

A consultora também comenta que, 
uma vez que um supermercado médio 
possui 30 mil SKUs à espera da escolha 
dos shoppers, as ações no ponto de ven-
da têm três papéis principais: agilizar e 
facilitar a tomada de decisão do shopper; 
tornar agradável a interação com as mar-
cas, melhorando a experiência de com-
pra; e aumentar a cesta de compras, in-
fluenciando o shopper a comprar "mais 
do mesmo" (produto que já compra) ou 
comprar mais de outros produtos. 

As ações 
Há várias maneiras de se realizar uma 

ação no ponto de venda. Segundo Ca-
rolina, da ToolBoxTM, elas podem ser 
divididas em exposições diferenciadas 
de produto, ações promocionais e divul-
gação da marca / materiais de merchan-
dising. 

Bauer, da Whirlpool, acrescenta algu-
mas outras ações que a empresa realiza 
para atrair consumidores a comprar seus 



períodos em que o produto está no ponto 
extra, há incremento de 24% no volume 
de vendas", destaca. 

As ações promocionais dividem-se em 
redução de preço, brinde, leve-pague, 
degustação, demonstração, concursos, 
tabloides de ofertas, mídia digital etc., e 
objetivam aumentar rapidamente o giro 
das categorias. "As promoções chegam a 
aumentar 18% o volume de vendas por 
impulso e levam 31% dos consumido-
res a experimentarem novos produtos", 
aponta Carolina. 

Dados deste ano do Instituto de Rela-
ções Internacionais (IRI) em estudo com 
mais de mil entrevistados indicam que 
61% dos compradores olham o tabloide 
de ofertas antes ou durante o processo 
de compra. 

Por fim, os materiais de merchandising 
(entre eles, faixa de gôndola, testeira, stop-
per, adesivo de chão etc.) atendem a al-
guns objetivos como comunicar benefício 
do produto; demarcar espaço na gôndola, 
pois os materiais tornam a área de vendas 
mais clara sob o ponto de vista do con-
sumidor ao agrupar produtos por cores, 
em displays e por finalidade de uso, por 
exemplo; e auxiliar o shopper em com-
pras técnicas e complexas já que nesse ti-
po de compra usualmente o comprador 
não detém todas as informações de que 
gostaria para decidir qual item ou marca 
comprar. "É papel do material de ponto de 
venda auxiliar o shopper nessa tomada de 
decisão, esclarecendo dúvidas em relação 
ao funcionamento do item, por exemplo", 
explica a consultora da ToolBoxTM. 

Seja qual for o tipo de ação no ponto 
de venda, deve se propor a agregar valor. 
Há tendência de que as lojas se tornem 
mais limpas, pois, na busca por soluções 
às necessidades, a sobrecarga de infor-
mações mais confunde do que ajuda. 
"Tanto varejistas quanto fabricantes que-
rem capturar a atenção dos shoppers no 
ponto de venda. Entretanto, para que os 
investimentos se tornem mais efetivos, 
os materiais devem ser voltados para ofe-
recer soluções e informações relevantes", 
diz Carolina. 

A diferença nas vendas 
O retorno financeiro das ações re-

alizadas no PDV é geralmente rápido, 
mas nem sempre pode ser mensurado. 

produtos. "Abordagem por promotora de 
vendas; material de merchandising com 
destaque para os benefícios do produto, 
sem poluição visual; comprou-ganhou 
com vale-brindes para o consumidor 
que comprar determinado produto; de-
gustação para garantir a interação com 
o consumidor; exposições em frente de 
loja ou vitrines; espaços dedicados dese-
nhados especialmente para as revendas 
retratando uma cozinha decorada com 
os produtos da linha", exemplifica. 

No caso das promotoras de venda, o 
treinamento e o conhecimento do pro-
duto pelas profissionais fazem total dife-
rença na conversão. "Entre as exposições 
diferenciadas, estão os pontos extras, ex-
posições fora do ponto natural dos pro-
dutos, como ponta de gôndola, clip strip 
e ilha/cestão; execuções diferenciadas 
no ponto natural, como as "chaminés"; 
cross merchandising; e gerenciamento 
por categorias. Tais exposições visam 
destacar os produtos da marca diante do 
shopper ou atingi-lo em seções fora do 
ponto natural", explica Carolina. 

A consultora da ToolBoxTM também 
comenta que é interessante notar que 
os investimentos em pontos extras são 
uma das maiores linhas de aplicação de 
recursos em marketing de bens de con-
sumo (quase R$ 500 milhões por ano no 
Brasil), verba que está frequentemente 
inserida em preço, sendo devolvida ao 
varejista na forma de desconto. Pesqui-
sa de 2007 da empresa sobre essa ferra-
menta mostrou que existem quase 68 
mil pontos extras no varejo alimentar 
de 20 ou mais checkouts no Brasil. "Nos 



"Como as ações em ponto de venda 
são de diferentes naturezas e ocorrem 
simultaneamente, quase não existem 
dados sobre o impacto de cada ação iso-
ladamente no sell-out dos produtos e 
categorias promocionadas. Entretanto, 
indústria e varejistas concordam que esse 
tipo de ação traz mais resultados a curto 
prazo", explica Carolina. A consultora da 
ToolBoxTM completa dizendo que para 
73% da indústria e 86% dos varejistas o 
maior retorno em marketing provém das 
ações em ponto de venda. 

Bauer, da Whirlpool, comenta que, ao 
contrário das lojas onde os produtos es-
tão expostos, a empresa consegue medir 
a diferença no consumo nas realizações 
das ações do PDV. "Quando as ações são 
bem executadas incrementamos as ven-
das em até 40%." 

No segmento de super e hipermerca-
dos, 49% dos consumidores são influen-
ciados por material de merchandising, 
45% por pontas de gôndola e 41% por 
informações de produtos na gôndola. 

As ações na prática 
As lojas de supermercados são espe-

cialmente escolhidas por empresas para 
realizar ações de PDV. A grande rotati-
vidade e os diferentes tipos de clientes 
que passam pelos supermercados são 
motivos atrativos para levar as ações até 
as lojas. Bauer, da Whirlpool, explica que 
a escolha por esse tipo de loja ocorre por-
que a variedade de pessoas que passam 
pelo local é muito maior que em lojas 
especializadas. "É bastante vantajoso tra-
balhar com supermercado. É um canal 
que possui visitação muito maior que a 
do varejo especializado, logo a interação 
e visibilidade com os produtos de linha 
branca são bem maiores. O uso de car-
tões de crédito e cartões das redes são 
fatores que ajudam a impulsionar ainda 
mais as vendas nesse canal. As vendas de 
linha branca no canal hipermercados e 
supermercados superam as dos especia-
lizados em porcentagem de crescimento 
ano versus ano, portanto é importante e 
vantajoso realizar ações junto aos consu-
midores desse canal", comenta. 

Apesar de não existirem pesquisas que 
apontem incremento no sell-out dos pro-
dutos devido a uma ação específica, há 
estudos que indicam o que influencia 

o comprador no momento da compra. 
Carolina, da ToolBoxTM, explica que 
no segmento de super e hipermercados, 
49% dos consumidores são influenciados 
por material de merchandising, 45% por 
pontas de gôndola e outros 41% por in-
formações de produtos na gôndola. 

Nascimento, do Federzoni, concorda 
com a informação de que o consumidor 
é influenciado pela propaganda feita no 
local da compra e comenta que segundo 
o Popai Brasil (associação global para 
marketing de varejo), 85% das deci-
sões de compras acontecem no ponto 
de venda. Então fazer ações no ponto 
de venda é uma ação muito importante, 
contanto que a loja esteja preparada e 
os funcionários saibam das ações pa-
ra estarem empenhados e no caso do 
cliente ter dúvidas. 

Se por um lado as ações no PDV são 
bastante vantajosas para os fabricantes 
de produtos, isso traz algum lucro para 
os supermercadistas? "Muitas das ações 
servem para atrair o cliente ao ponto de 
venda, aumentar o número de clientes 
da loja e gerar aumento nas vendas de 
forma geral", diz o gerente. 

As ações de marketing nunca atraem 
clientes para apenas um fator. E levar 
clientes até a loja significa ter mais pes-
soas com poder de compra circulando 
no local. No caso dos supermercados, 
as ações podem acontecer não apenas 
para produtos específicos, geralmente 
realizadas pelos fabricantes, mas para a 
própria loja. Nascimento diz que além 
de ações para atrair clientes, também fa-
zem um mailing list para avisar dessas 
realizações antecipadamente. "Estuda-
mos um prêmio que o cliente deseja em 
cada época específica. Por exemplo, no 
Dia dos Namorados sorteamos um par 
de alianças. Na Copa vamos premiar os 
clientes com vários kits churrasco. Sorte-
amos vários outros produtos e presentes 
de acordo com a data festiva ou em par-
cerias com outras empresas, algumas até 
da região", explica. 
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