
Até a alguns anos atrás, o market ing do ponto 
de venda era restrito as promoções e sua 

consequente divulgação na própria loja. O market ing 
de captação ficava restrito a ações institucionais 
através de mídias de massa, nem sempre acessíveis 
à grande maioria dos pontos comerciais. Eram 
as TVs que ainda retransmit iam nacionalmente, 
programação empacotada de suas sedes, e 
não t inham espaço viável para a veiculação de 
campanhas do comércio regional. 

Se isso não fosse o suficiente, nas próprias 
universidades que formavam profissionais de 

marketing, o comércio era tido como o patinho feio 
das carreiras de marketing. 

Mas tudo isso mudou e o varejo passou a ser o 
verdadeiro desejo do marketing. As indústrias 
montaram seus departamentos de Trade Marketing, as 
mídias de circulação / veiculação nacional passaram 
a produzir programação regionalmente, e com isso 
abriram espaço para anunciantes locais, chegando ao 
ponto das produtoras regionais passarem a oferecer 
programação às emissoras nacionais. Ou seja, o 
Marketing descobriu que a decisão de compra se dá 
o mais próximo possível do ponto de consumo. 

Histórico 
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Concorrência 

Só que esta "descoberta" por parte 
da indústria de bens de consumo e 
da mídia, t ambém chegou às grandes 
redes de comércio. Antes restritas 
a regiões definidas, passaram a 
expandir suas lojas para regiões 
distantes de suas sedes, chegando 
aos mais longínquos rincões do 
Brasil e oferecendo um marketing 
agressivo e que canibalizava o varejo 
local. O maior exemplo disso eram 
os supermercados, que a partir da 
chegada do Carrefour ao Brasil em 
1975, passou a motivar a expansão 
de redes varejistas para regiões onde 
se vislumbrava boas demandas de 
negócios, quando se supria carências 
de oferta e serviços, detectadas. Enfim, 
as grandes redes se expandiram 
oferecendo o binômio serviço e 
variedade. Uma oferta avassaladora 
e assertiva no momento em que o 
Brasil crescia de forma regionalizada, 
em detr imento da centralização em 
grandes centros urbanos, que vinha 
ocorrendo desde o século XIX. 

Com a chegada da concorrência, 
chegou também a utilização de 
novas ferramentas de marketing que 
traziam para o PDV a força na decisão 
do consumo. Aliás, mais assertivo 
seria dizer que tais ferramentas 
de marketing é que indicaram às 
grandes redes varejistas, onde 
estavam as novas possibilidades 
de negócio, através de ferramentas 
como a ELI (Estudo de Localização 
Inteligente) que indica a melhor 
região para se instalar um novo ponto 
de venda a partir do cruzamento 
de dados internos do comércio, 
levando em conta suas características 
segmentadas e os dados demográficos 
disponibilizados no mercado. O mais 
puro Geomarketing. 

Tais descobertas, que f izeram as 
grandes redes vasculharem o interior 
do Brasil em busca das melhores 
localizações para novas filiais, 
t razem em seu bojo uma dinâmica 
diferente do market ing, a captação 
do cliente antes do PDV. Que só 
o prévio conhecimento científico 
das demandas e expectat ivas 
que este consumidor tem, pode 
motivar. Para isso, a util ização de 
mídias de massa antes util izada 
de forma institucional, passou a 
ser usada de forma promocional, 
no melhor exemplo Casas Bahia 
e não obstante, ações de porta-a-
porta ou panf le tagem passaram 
a ser valorizadas pelas próprias 
centrais de Trade Market ing das 
redes varejistas, como importantes 
ferramentas de promoção do ponto 
de venda local. 

Novas ferramentas vêm fortif icar 
estas ações promocionais, 
conhecidas como de captação. 
Mail ings Qualificados e cruzamentos 
de dados gerados a partir de 
análise de Inteligência de Mercado, 
que há alguns anos atrás eram 
palavrões para a grande maioria 
das unidades varejistas, passam 

a ter maior penetração regional, 
oferecendo market ing promocional 
mais assertivo e eficaz. A 
Coordenadora de Atend imento da 
Morro Verde Soluções para o Trade 
Market ing, Priscilla Aranaga, af i rma: 
"O conhecimento regionalizado do 
perf i l dos consumidores de cada 
unidade varejista, levando em 
conta as características do mix de 
produtos oferecido com o perf i l 
demográf ico da região em que está 
inserida, maximiza o retorno das 
promoções de loja executadas". 
Para isso, empresas de promoção 
oferecem ferramentas de market ing 
que se comun iquem de forma 
eficaz com o público alvo de seus 
clientes. Bastando para isso, cruzar 
dados demográf icos com dados 
que estão guardados dentro dos 
servidores de cada unidade de 
varejo, trancafiando informações 
importantes e úteis, que analisadas 
por ferramentas de Data Mining, 
ou s implesmente Gar impagem de 
Dados e dev idamente cruzadas 
com informações da estratégia de 
cada unidade de negócio, pode 
maximizar os resultados auferidos 
pela promoção do PDV. 
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MARKETING DE VAREJO 

No centro de todo este planeja-
mento "extra-regionalizado", que 
possibilitou a expansão dos pontos 
de vendas das redes varejistas, está 
o Geomarketing. Importante ferra-
menta de análise de dados de for-
ma regionalizada, que desde a 2a 

guerra é amplamente util izada nos 
EUA, mas que no Brasil só passou 
a orientar o market ing varejista e 
do Trade Market ing das indústrias 
de bens de consumo mais recente-
mente, a partir da década de 90. 

Hoje, as ferramentas do Geoma-
rketing estão mais democrat izadas 
e disponíveis para pontos varejistas 
de diversos setores e tamanhos. 
Não sendo mais disponíveis para 
excelência de grandes redes. Mo-
delos Customizados para Análise 
de Negócios com base no Geoma-
rketing baratearam a oferta destes 

estudos que tornam mais assertiva 
o conhecimento do público alvo 
para determinada unidade de va-
rejo, bem como sua expansão, que 
através de Métodos Customizados 
como o ELI def inido acima, a lém 
de Métodos de Segmentação Geo-
demográf ica da Sapere Inteligência 
de Mercado, sediada no município 
de São Roque na Grande São Pau-
lo, pelos quais oferece as diretrizes 
certas para orientar o empresário 
varejista, em que caminho e sen-
tido seguir para abrir seus novos 
pontos de venda, mesmo que es-
tes não sejam tradicionais como 
comércio de rua ou de shopping, 
podendo ser apenas de um quios-
que localizado dentro de outra loja 
varejista, como um hipermercado, 
por exemplo, ou mesmo um site de 
vendas pela internet. 
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No início de ano, o que mais se lê 
são previsões. Algumas podem 

ser bastante fantasiosas, mas a maioria 
é baseada em tendências e hábitos 
de consumo. Assim, me proponho -
neste artigo - a analisar algumas delas 
e como irão afetar o comportamento 
do consumidor e do lojista. 

Observamos que houve aumento 
significativo no uso de netbooks, 
PD As e de tablets. Tudo começou 
com o lançamento de notebooks 
menores para atender uma demanda 
do mercado. Paralelamente, ocorria 
o lançamento do iPhone, um misto 
de telefone e PDA. E todos saíram em 
busca de inovações que pudessem 
fazer frente ao lançamento da Apple. 
Quando o mercado já estava bem 
engajado, foi lançado o iPad. 

Um novo conceito de produto que 
criou todo o segmento dos tablets, 
que possuem uma série de vantagens: 
ligam e desligam com um simples 
toque, têm bateria de longa duração, 
são leves, possuem conexão com a 
internet, e são simples de operar. 

Assim, os tablets estão ganhando 
o mundo. Basta abrir jornais e 
revistas especializadas e será 
possível encontrar múlt iplos novos 
usos para eles. Estão embut indo o 
produto em todo t ipo de aparelho. 
Já vi fotos de uma chopeira somente 
com a torneira e um iPad conectado 
a ela. Através do aparelho, é 
possível ver dados sobre o preço, 
qualidade, e quantidade do produto, 
enquanto o mesmo está sendo 
colocado no copo. Visualmente fica 
ót imo, e tem interação com o cliente 
pelo toque. Estes lançamentos de 
mercado estão gerando mudanças 
profundas no comportamento do 
consumidor, e deverá refletir no 
mercado de Automação Comercial, 
como veremos mais adiante. 

Poderíamos dizer que, sem sombra 
de dúvidas, entramos na era Pós-PC. 
Afinal, não há mais razões para que 
um usuário doméstico comum utilize 
um PC, uma vez que pode fazer uso 
de forma muito mais prática e móvel, 
de notebooks, netbooks e tablets. 
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Até para entretenimento, é preferível 
ter um v ideogame moderno, como: 
Xbox 360 com Kinect, Wii e outros. 

Nas empresas, provavelmente 
ainda teremos PC nas estações de 
trabalho dos desenvolvedores de 
aplicação, talvez nos call-centers e 
em outras posições administrativas. 
Entretanto, com a mudança que foi 
introduzida pela inovação na forma 
de uso dos computadores, talvez 
seja mais vantajoso utilizar outro t ipo 
de produto. E o que vai acontecer 
quando os usuários domésticos não 
comprarem mais PCs? A indústria 
irá sofrer, e de acordo com a lei 
natural de mercado, os preços 
irão subir. Consequentemente 
as empresas que dependem do 
uso destes equipamentos para 
algumas funções, terão que buscar 
alternativas de menor custo para 
realizar suas tarefas. 

Esse é o caso da Automação 
Comercial no Brasil. Aqui o PC é 
muito utilizado no Ponto-De-Venda 
(PDV), enquanto internacionalmente 
é bem diferente. Se observarmos 
em outros países, não veremos PCs 
no PDV, mas sim equipamentos 
desenvolvidos especif icamente para 
esta função. 

Creio que o uso do PC no PDV, 
localmente, deve-se à alta carga de 
impostos, que tornava proibitivo o uso 
de equipamentos mais modernos. 

Com o aumento de custos que 
recairá sobre o PC, não restará 
alternativa senão migrar de solução. 
E isso é bastante crítico, pois todas 
as aplicações comerciais (PAF-ECF) 
aqui no Brasil são desenvolvidas 
com base nesse tipo de produto, e 
o lojista/empresário terá que buscar 
uma opção que preserve seus 
investimentos já realizados. Mas já 

há alternativa para isso. O mercado 
brasileiro dispõe de diversos 
fornecedores de produtos específicos 
para uso no PDV. Há inúmeras CPUs 
do tipo PC de tamanho reduzido, e 
com todas as interfaces necessárias 
para a Automação Comercial, como 
por exemplo: ECF, Leitor de Código de 
Barras, Display de Cliente, etc. 

Há outros produtos ainda mais 
modernos, denominados ALL-IN-ONE, 
que trazem CPU e vídeo integrados 
e, normalmente, com tela sensível 
ao toque, chamadas touch-screen, 
seguindo a tendência mundial. 

E se as pessoas usam o toque em 
um dispositivo pessoal, logo estarão 
aptas e treinadas para utilizar um 
PDV touch-screen nas empresas. 
Isso vai impactar na diminuição dos 
custos de treinamento nas funções 
de trabalho. Com a popularização 
dos dispositivos pessoais do tipo 
PDA e tablet, haverá cada vez mais 
necessidade de conexão com a 
internet por rede sem fio. 

Pesquisas recentes, como a do 
NPD Group, mostram que as vendas 
de tablet somente com Wi-Fi estão 
aumentando, já alcançando o 
patamar de 65% em seu total. O 
motivo principal é o custo reduzido. 
Se unirmos estes cenários e 
pensarmos em um restaurante, fica 
claro que os clientes acostumados 
com estas tecnologias e que 
possuem um tablet com conexão 
Wi-Fi, gostariam de dispor de uma 
rede sem fio para conectar seus 
dispositivos enquanto conversam. 

Em algum tempo, estes clientes 
deixarão de ir à locais nos quais não 
possam usufruir deste serviço. E aqui 
está o espaço para o lojista, que pode 
estender esta comodidade para sua 
equipe, provendo a tecnologia aos 
seus garçons que podem utilizar 
um device móvel para mostrar o 
cardápio da casa e realizar a entrada 
de pedidos, tudo integrado ao PDV 
ALL-IN-ONE do caixa. 

Para preservar investimentos nos 
sistemas PAF-ECF existentes, estes 
produtos podem todos rodar o 
sistema Windows, sendo o Windows 
7 no caixa e o Windows 8 no tablet.  
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Text Box
Fonte: Dirigente lojista, Florianópolis, ano 37, n. 447,  p. 19-23, 5 jan / fev. 2012.




