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reportagem especial

A ampliação do mercado consumidor 
brasileiro, com a entrada das classes 

emergentes na grande festa do consumo, 
trouxe novas demandas de comunicação 
nos pontos de venda. Agências especia-
lizadas con� rmam que os clientes estão 
pedindo mais ações de experimentação 
e customização no PDV, palco de 76% das 
decisões de compra e de uma acirrada 
disputa por visibilidade entre as marcas. 

O investimento em comunicação no 
PDV dobrou nos últimos seis anos, segun-
do o Popai Brasil (Associação Internacional 
para o Marketing de Varejo). O presiden-
te da entidade, Romano Pansera, lembra 
que as marcas buscam cada vez mais in-
teração com o consumidor. “E isso acon-
tece no momento da venda”, lembra o exe-
cutivo, que também é presidente da Pro-
movisão, especializada em ambientação 
de varejo (leia entrevista à pág. ao lado). 

A Dia Comunicação, especializada em 
PDV, branding e embalagem, viu seu fa-
turamento triplicar desde 2006, princi-
palmente por causa das demandas rela-
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cionadas ao shopper marketing. “Temos 
notado uma preocupação das marcas e 
empresas em entender melhor seus ca-
nais de vendas”, observa o sócio Leonar-
do Lanzetta, responsável pelas ações de 
PDV para a Coca-Cola.

Para esse cliente, a agência desenvol-
veu um “rack do churrasco” para promo-
ver as embalagens retornáveis do refri-
gerante, mas não apenas isso: o mesmo 
espaço reúne outros produtos necessá-
rios para o preparo da carne, como car-
vão, fósforo e grelha. A ideia foi oferecer 
conveniência para o trade e o consumi-
dor, reunindo no mesmo lugar um mix 
de produtos relacionados e otimizando 
pequenos espaços de exposição.

O mesmo princípio foi usado para pro-
por à Coca-Cola o espaço do lanchinho 
nos supermercados e hipermercados e as-
sim promover o suco Kapo. “Fizemos um 
estudo e notamos que o comportamen-
to da mãe era uma loucura. Ela precisava 
percorrer vários lugares para repor a me-
renda do filho. Os produtos não estavam 

todos no mesmo lugar”, lembra Lanzetta. 
A agência levou à Coca-Cola a proposta 
de montar uma área com produtos para 
o lanche da criança em supermercado e 
hipermercado. “Houve um crescimento 
de vendas de todas as categorias de pro-
dutos que integravam a área do lanchi-
nho”, conta o sócio da Dia.

Vice-presidente de criação Bullet 
(agência de promoção e ativação), Men-
tor Muniz Neto também aponta o aumen-
to do interesse por ações de visual mer-
chandising no ponto de venda — embora 
no curto prazo essa demanda esteja me-
nos aquecida que nos anos anteriores. As 
ações, que visam criar diferencial no mo-
mento de decisão de compra quando o 
consumo está aquecido, tiveram cresci-
mento de 10% entre os negócios da Bullet. 
Já as ações de trade marketing, focadas na 
alavancagem de vendas, cresceram 20%.

Segundo Neto, esse aumento de de-
manda não é reflexo do aquecimento do 
consumo ou do aumento do número de 
clientes, e sim do lançamento de novos 
produtos. “Mas notamos no médio pra-
zo que, com a entrada da nova classe C, 
os clientes passaram a procurar mais tra-
balhos voltados para o ponto de venda e 
estudos sobre o poder de alavancagem 
de vendas no PDV”, salienta. 

Novidades
Na NewStyle, agência de promoção, 

PDV e ativação, o aumento na demanda 
das marcas por ações nos pontos de ven-
da foi da ordem de 20%. “Existe uma pre-
ocupação maior com a apresentação dos 
produtos e a customização das gôndolas”, 
afirma o sócio diretor de criação, Claudio 
Xavier. Esse aumento de demanda pas-
sa também pela necessidade de educar 
o consumidor para novas experiências. 

Um dos trabalhos da NewStyle é a cria-
ção de uma área de degustação para dife-
rentes aromas de café. “A ideia é apresen-
tar o café que combina com o paladar do 
consumidor, passar para ele a experiên cia 
de degustar quatro ou cinco tipos e mos-
trar que há diferença entre esses produ-
tos. Essa preocupação não existia no pas-
sado”, conta Xavier. 

Outro trabalho da NewStyle foi a me-
gaexposição criada para a Procter & Gam-
ble, patrocinadora oficial da Olimpíada,  
na loja Extra Morumbi, em São Paulo. 
A iniciativa fez parte da competição “O 
melhor ponto de venda da América La-
tina”, e consistiu em uma grande pista de 
atletismo com ilhas em formato de piras 
olímpicas e arquibancadas com produ-
tos para divulgar a campanha mundial 
“Obrigado, mãe” referente à Olimpíada.

O consumidor também está em bus-
ca de novidades. “Seja na embalagem, 
na linha de produto, novos sabores, no-

vas fórmulas. Todo mundo quer experi-
mentar de tudo um pouco, principalmen-
te os novos consumidores que migraram 
para a classe C”, acrescenta o diretor da 
New Style. Uma das novidades é o uso de 
tablets e aplicativos, disponibilizados no 
ponto de venda para a pessoa inserir seus 
dados e descobrir qual é, por exemplo, o 
creme ou xampu ideais para o seu perfil.  

“O consumidor de hoje não pensa no 
momento de decisão da compra. Ele o faz 
por hábito ou emoção e não pela razão, se 
motiva pela experimentação. Geralmen-
te consome produtos que ajudam a dizer 
quem ele é, ou seja, ‘edita’ a sua imagem 
para os outros por meio do que compra”, 
observa Christiany Zanotto de Sena, di-
retora comercial da AZ4. 

Especializada na produção de materiais 
para ponto de venda, a agência registrou 
em 2011 aumento de 20% nas demandas 
por displays em relação ao ano anterior. 
Christiany cita a pesquisa de 2011 divul-
gada pelo Popai Brasil, segundo a qual o 
consumidor permanece em média 27 mi-
nutos no ponto de venda. O estudo mos-
tra ainda que 76% dos itens adquiridos 
são decididos no momento da compra. 

Saber como chegar ao consumidor é 
um desafio que permeia as ações de co-
municação no ponto de venda. “É preci-
so entender o comportamento do sho-
pper nas ocasiões em que ele tem opor-
tunidade com a marca e assim escolher 
o modelo, o tamanho da embalagem. Is-
so é necessário para contextualizar e de-
senvolver ativações focadas em conjunto 
com o varejista, que é chave para promo-
ver acessibilidade”, recomenda Lanzetta.

Ele cita como exemplo grandes mar-
cas como Unilever e Nestlé, que investem 
em embalagens específicas e mais bara-
tas para oferecer produtos competitivos 
em mercados regionais. Outro exemplo 
vem da própria Coca-Cola, promoven-
do a volta da garrafa retornável, que per-
mite ao consumidor adquirir o produto 
mais barato. 

Megaexposição da P&G, criada pela New Style (no alto), e display de Palmolive, feito pela AZ4: 
investimento em comunicação no ponto de venda dobrou nos últimos seis anos no Brasil

Rack do churrasco, da Dia Comunicação 
para a Coca-Cola: tudo no mesmo lugar 
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