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O mercado atual exige estratégias criativas para cativar os consumidores. 

 

Um ponto de venda, ou PDV, pode ser definido como qualquer forma de varejo que torna 

possível o acesso de consumidores aos produtos e marcas disponíveis no mercado. Isso inclui 

de lojas físicas e virtuais a vendedores ambulantes. Por permitir ao consumidor entrar em 

contato com os produtos, analisar preços e comparar atributos e marcas, esses locais têm a 

capacidade de gerar estímulo e mudança de decisão no momento da compra. Para cada tipo 

de ponto de venda, o marketing aplica estratégias especiais, tanto de divulgação quanto de 

observação de comportamento. A professora de pós-graduação em Comunicação com o 

Mercado da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Heloísa Omine, avalia que o 

consumidor atual tende a preferir produtos que proponham novas formas de uso e possuam 

maior valor agregado. “Hoje, se fala muito sobre propiciar experiência ao consumidor, ou seja, 

oferecer uma degustação ou experimentação, uma consultoria que forneça conhecimento mais 

detalhado sobre modos de uso e aproveitamento dos produtos, ambientes de loja que sejam 

acolhedores e que convidem as pessoas a permanecer. As possibilidades são inúmeras”, 

observa ela. 

 

Nesse contexto, Marcelo Cherto, CEO da Cherto Consultoria, acredita no grande potencial de 

contribuição da comunicação visual, pois, cada vez mais, o que se vende não é um produto ou 

serviço, mas uma experiência, um sentimento. “O varejista que conseguir estabelecer - e 

manter - uma conexão emocional positiva com seus clientes, certamente terá mais condições 

de vender e fazer com que eles voltem”, analisa. Além disso, o consumidor de hoje tem maior 

poder de influência, graças às ferramentas on-line. “Dependendo da quantidade de gente que 

um consumidor feliz influencia através de seus contatos pessoais e redes, uma opinião pode 

impactar pesadamente os resultados do varejista”. Cherto constata, entretanto, que os 

recursos visuais ainda não são bem explorados nos pontos de venda de varejo no Brasil, 

“Muitos varejistas parecem não haver compreendido que uma loja não é apenas um ponto de 

venda; é um cenário onde rola um enredo”, afirma ele. 

 

O coordenador do Núcleo de Varejo da ESPM, Ricardo Pastore, vai mais longe ao afirmar que, 

unidas às novas tecnologias, as influências desse novo marketing promoverão uma evolução 

significativa no próprio conceito de ponto de venda, que passaria a ser chamado de “ponto de 

relacionamento”. Em seu artigo O novo marketing no varejo: lojas que reagem com os 

clientes, Pastore diz que a tecnologia está tornando viável essa evolução por meio de etiquetas 

inteligentes. 

 

“Será possível identificar o cliente que se aproxima de um balcão de frios, por exemplo, para 

fazer o seu pedido (...). Ao ter o chip de seu cartão de cliente preferencial identificado pelas 

ondas de radiofrequência, o balconista passará imediatamente a tratá-lo pelo nome e verá seu 

histórico de compras no monitor. Nos casos de seções que operam em autosserviço, as peças 

de merchandising é que farão esse papel: displays, cartazes, etiquetas de preço, tudo vai 

interagir com o cliente conforme seu histórico e potencial gravados no banco de dados. Daí, a 

mudança para PDR - ponto de relacionamento - e não apenas PDV - ponto de venda.”, 

descreve. No Brasil, empresas como Pão de Açúcar e Wal-Mart estão desenvolvendo testes 

com fornecedores de produtos, de tecnologia da informação e das próprias etiquetas 

inteligentes. 

 

Para Cherto, a nova classe média brasileira está comprando com menos exigência, mas, com o 

tempo, se tornará mais sofisticada e exigirá mais dos pontos de venda. “Isso pode acontecer 

muito rapidamente. Portanto, é bom que os varejistas brasileiros tratem de se profissionalizar 

cada vez mais”, alerta ele. 

 

“Ao identificar o chip do cartão pelas ondas de radiofrequência, o balconista passa a tratar o 

cliente pelo nome e ver seu histórico de compras.”  
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