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A agência Café Comunicação Integrada, em parceria com o Instituto de Pesquisas Gerp, 
desenvolveu uma nova ferramenta de pesquisa para avaliação da eficácia das ações de 
merchandising e do comportamento dos consumidores nos pontos-de-venda. Com o nome de 
"Consumer Behavior", a nova ferramenta usa um sistema inédito de câmeras de TV, incluindo 
uma minicâmera que é carregada pelo próprio consumidor. As imagens registradas pela 
minicâmera são monitoradas e en riquecidas com imagens gerais do ambiente por meio de um 
sistema habitual de câmeras como as utilizadas nos sistemas de vigilância.  
 
Divisão da verba de marketing  
 
"Nos últimos anos, temos observado uma migração da verba de marketing das empresas da mídia 
tradicional, como TV e jornais, para o merchandising de ponto-de-venda, sem que haja 
mensuração de sua eficiência, ao contrário do que acontece em outras mídias", diz Sérgio Moura, 
diretor de criação da Café Comunicação. "O que buscamos com o ‘Consumer Behavior’ é oferecer 
ao executivo de marketing outros panoramas sobre sua marca e mercado, além de gerar 
discussões para desenvolvermos campanhas focadas no que o público-alvo realmente busca em 
um determinado produto", completa o profissional da criação.  
 
Aos olhos do consumidor  
 
Moura explica que a minicâmera tem a largura de uma caneta e a metade do seu tamanho e será 
colocada como um walkman, na altura dos olhos do consumidor. "Vamos enxergar com os olhos 
do cliente e saber como ele realiza sua compra, em quanto tempo, o que chama mais a atenção 
na embalagem, quais são as marcas concorrentes", comenta Moura.  
 
Para Leandro Pazos, vice-presidente do Instituto Gerp, empresa carioca com 21 de atuação no 
mercado e que recentemente abriu escritório em São Paulo, uma das vantagens desta 
metodologia é poder acompanhar o cliente no local das compras. "As pesquisas normalmente são 
feitas em ambientes controlados que reproduzem o ponto-de-venda. Com esta nova metodologia 
vamos selecionar clientes que já estão no ponto-de-venda", diz o vice-presidente.  
 
"Não será necessário fazer uma simulação de compra, mas vemos o cliente sendo impactado por 
todos os produtos e todos os merchandisings, numa situação real." Segundo Pazos, a ferramenta 
pode ser aplicada em todos os pontos-de-venda em que o consumidor tem acesso direto à 
mercadoria.  
 
O perfil da agência  
 
A Café Comunicação Integrada tem um ano de atuação no mercado de propaganda e marketing, 
acaba de abrir uma filial no Rio de Janeiro e atende, atualmente, empresas como a Johnson & 
Johnson, Revlon, Rede Record, GSK, Merck, Venko, Ibratele, Condor, Açúcar da Barra, Stevita, 
DTC Brinquedos, entre outras empresas.  
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