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U m pesquisa realizada pelo POPAI Brasil
em 2003/2004 sobre o "Comporta-
mento de compra do consumidor no

ponto-de-venda para os canais hipermercados e
supermercados" revelou que 81 % das decisões
de compra acontecem na loja.

É surpreendente constatar a influência da
comunicação e o impacto do merchandising
no PDV, agindo como fator decisivo sobre o
consumo de produtos e marcas. Esta realidade
tem propiciado o crescimento do merchandising
como ferramenta para reter o consumidor, cap-
turar sua atenção e estimular a experimentação
até a concretização da compra. O merchandising
de hoje apresenta uma nova performance e pode
até ser monitorado em seu desempenho.

A evolução das atividades resultou em uma fer-
ramenta multidisciplinar,
empregada com o obje-
tivo de tangibilizar para
o momento do consumo
os esforços envolvidos
na cadeia de suprimento
e no gerenciamento de
categoria, convergindo
para um mesmo momen-
to de decisão de compra: a disponibilidade e fácil
acesso ao mix de produtos, a experiência de
compra e a avaliação de custo/benefício.

O merchandising com o qual atuamos no mer-
cado cada vez mais competitivo adquire caracte-
rísticas e importância de ferramenta estratégica,
sendo fundamental para o resultado definido
pelos produtos e marcas para que as atividades
sejam planejadas de maneira integrada, em que
se avalie as motivações de consumo, os estímu-
los sensoriais, a memória, lembrando também

da abordagem de aspectos racionais, emocionais
e as experiências do consumidor.

Os espaços de vendas devem ser pensados
para estas finalidades, com exposições orienta-
das e comunicadas de produtos, que permitam
os exercícios sensoriais: olhar, tocar, degustar,
examinar, analisar e, por fim, comprar.

A nova geração de ponto-de-venda já se
preocupa com isso e atende estas novas neces-
sidades e demandas do consumidor, por meio de
ambientação percebida como serviço. Com esta
perspectiva verificamos o crescimento do cross
merchandising, utilizado para facilitar e sugerir
opções e novas versões de uso dos produtos,
estimulando mudanças de hábitos e de volume
de consumo, além de potencializar o giro.

Integrar e gerar a participação do consumi-
dor, em última análise,
é a principal abordagem
do merchandising no
momento atual e tem
por objetivo vender e
também romper com a
crescente imunidade aos
apelos da comunicação
de massa verificada no

consumidor nos últimos anos. Os dados das
pesquisas realizadas pelo POPAI no Brasil e nos
26 países em que está presente apontam para a
eficácia do merchandising, quando planejado de
maneira estruturada e intermitente. Inclui-se aí o
incentivo ao planejamento e à adoção de ações
pontuais dirigidas a determinados produtos e ao
PDV de maneira integrada.

Esta flexibilidade e o monitoramento do resul-
tado apresenta a nova fase do merchandising,
que é seu uso como ferramenta estratégica.
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