
Ponto-de-venda é local para seduzir clientes  
 
O merchandising [ação promocional de determinada marca para estimular a compra] no ponto-
de-venda é uma arma poderosíssima. É o único lugar em que se tem o consumidor com dinheiro e 
vontade de comprar. Essa mídia é a bola da vez e aqueles que souberem seduzir mais e melhor 
serão os que vão se sair bem.  
 
A análise é de Claudio Mello, professor de promoção de vendas e merchandising da ESPM (Escola 
Superior de Propaganda e Marketing) e respalda o Estudo da Eficiênc ia da Mídia no Ponto-de-
Venda, que levou quatro anos para ser realizado nos Estados Unidos pelo Popai-EUA (Point of 
Purchase Advertising International, associação de merchandising). 
 
Divulgado na última quarta no Brasil, o levantamento avaliou a eficiência do merchandising de 
oito categorias de produtos em 250 lojas de auto-serviço americanas. Revelou que a influência do 
merchandising na hora da compra é alta: gera um incremento de 49% nas vendas (leia quadro 
abaixo). 
 
Outro ponto: cupons promocionais nas gôndolas de exposição do produto fazem as vendas até 
duplicar. Mas a ação deve fazer parte de uma estratégia maior de mídia e contar com o apoio do 
ponto-de-venda. 
 
"Para isso, varejo e indústria precisam usar uma linguagem mais próxima. Ainda não há um 
consenso sobre as formas de ação", finaliza Mello. 
 
Com o resultado em mãos, o objetivo, segundo a instituição, é fornecer ferramentas para que 
indústria e varejo possam focar as aplicações dessa mídia. 
 
No Brasil 
 
Para Maria Egia Chamma, vice-presidente de pesquisa do Popai-Brasil, os resultados da 
experiência estrangeira também podem ser aplicados no mercado brasileiro. "Hoje, no Brasil, 
ainda não sabemos quanto retorno temos daquilo que investimos. Precisamos prestar atenção, 
testar e monitorar as escolhas para medir esse retorno", recomenda. 
 
A avaliação mostra ainda que marcas de menor expressão também podem aumentar as vendas se 
competirem com as mesmas armas. 
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