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SALTANDO AOS OLHOS
Imprescindível para a promoção do livro e apoio às vendas por
impulso, o tradicional display continua sendo uma das mais

importantes ferramentas de merchandising

eca das ações de promoção de produtos no
ponto-de-venda, o setor supermercadista não

prescinde do display, um recurso de merchandising que
parece tão antigo quanto a própria atividade promo-
cional. E não é para menos: a. ferramenta, que ser-
ve para promover, apresentar, expor, demonstrar e
ajudar a vender um produto ou serviço, atua direta-
mente sobre o consumo por impulso. Ou seja, aquela
compra que o cliente ao entrar no estabelecimento
não planejava fazer, mas, estimulado por esta exposi-
ção, acaba fazendo.

Nos supermercados, a prática ganha ainda mais
importância diante do fato, comprovado por pesqui-
sas, de que 80% dos consumidores brasileiros tomam
a decisão de compra no ponto-de-venda. "E nós, como
consumidores, sabemos que ao chegar à loja nossa es-
colha pode mudar, sobretudo quando pensamos na-
queles itens com os quais não temos fidelidade. E é aí
que o merchandising faz toda a diferença", avalia Jarbas
de Souza Lima, diretor da Brazil Promotion, uma das
mais abrangentes feiras de produtos e serviços promo-
cionais do País.

Para se ter uma idéia do papel dos recursos de
marketing sobre o desempenho deste tipo de varejo,
Lima cita o II Levantamento de Mercado realizado
pela Associação de Marketing Promocional (Ampro),
que avaliou as ferramentas utilizadas, em 2004, pelas
500 empresas indicadas no ranking Maiores e Melhores
da revista Exame. Segundo a pesquisa, essas empresas
- que representam 23 setores da economia - gastaram
65% das suas verbas de marketing em merchandising no
ponto-de-venda. Outro levantamento, feito em 552 su-
permercados, indica que pelo menos 30% do dinheiro
destinado à ação foi investido em merchandising e pro-
moções que utilizam estes recursos.

Segundo Lima, também é significativo o fato de
que 57% dos consumidores têm lembrança marcante
de ações desta natureza, que vão de brindes on pack
(que acompanham o produto), vale-brindes e sor-
teios, e de merchandising, como os displays. Diante des-
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tes dados, aponta o diretor da Brazil Promotion, c
possível imaginar o que acontece à livraria, que têm
como recursos de marketing, basicamente, a vitri-
ne e sessões de autógrafo. "As ações promocionais
preferidas pelo consumidor, no ponto-de-venda, são
descontos, com 26%, e brindes, vale-brindes e sor-
teios, com 29%. O mais incrível no setor de livros
é constatar que, de modo geral, livreiros e editores
não usam estas ferramentas".

Um bom começo

Embora ressalte que o display é, na verdade, um item
complementar de uma ação maior, Lima acredita que
ele pode ser um bom ponto de partida. "É uma ferra-
menta versátil e um excepcional veículo para chamar
a atenção do consumidor para o livro. E isso já é muito
mais do que a maioria das livrarias oferece em termos
de ação promocional, hoje basicamente restrita à capa,
à orelha do livro e às vitrines, estas bem exploradas".

Para Guilherme de Almeida Prado, diretor geral da
Plano l Comunicação, a questão central do setor edito-
rial é a quantidade de produtos expostos nas lojas. "Os
livros competem com eles mesmos, porque são várias
marcas de um mesmo produto, o que torna tudo muito
parecido. Considerando que quem está dentro da livra-
ria terá de se decidir por uma obra entre centenas de
outras, dar sugestões aos consumidores é primordial",
aponta o publicitário, observando que o problema se
agrava quando o cliente não sabe o que comprar.

Por isso, avalia, é preciso colocar um título em des-
taque em detrimento de outros. E isso se faz, segundo
Almeida Prado, com uma mudança de cultura. "Apa-
rentemente, há um senso comum no mercado editorial
de que livros sempre foram vendidos assim, uma infi-
nidade de obras ocupando todas as prateleiras e, por
isso, o cliente da livraria só consegue ver a lombada.
Mas as coisas mudaram. É preciso colocar em evidência,
na cara do consumidor, por meio de displays, os títulos
que giram, que têm apelo de venda".

O diretor da Brazil Promotion concorda e lembra
que foi exatamente isso que o setor supermercadista
entendeu rapidamente. "O número de itens disponí-
veis dentro deste tipo de varejo c muito expressivo e
o dono do negócio, mesmo aquele mercadinho de

bairro, sabe que precisa destacar alguns produtos
para melhorar seu desempenho geral em vendas",
pondera Lima, acrescentando que o desenvolvimen-
to de ferramentas de marketing eficientes se deve a
outro aspecto, ainda mais importante. "As indústrias
que se relacionam com o supermercado têm muita
cultura de comunicação e fazem um enorme esforço
para evidenciar seus produtos no ponto-de-venda,
estreitando a parceria com o varejista".

Para ele, o problema da falta de ações promocio-
nais no mercado editorial não começa na livraria.
"Vem antes, na relação entre editores e livreiros.
Ambos se utilizam bem das noites de autógrafo, dos
eventos paralelos e das capas. Mas ainda é muito pou-
co. Na minha opinião, eles têm uma tarefa árdua pela
frente, que é criar uma cultura promocional em toda
a cadeia de distribuição."

A despeito disso, Lima diz que é preciso que um
dos lados dê início ao processo de mudança, apos-
tando, ainda que solitariamente, em estratégias de
marketing. "É mudança de mentalidade mesmo, uma
questão de pró-atividade, porque a impressão é que
se trata de um segmento muito conservador. Quando
um dos lados passa a ter uma nova visão, o outro vem
a reboque. Aí o círculo vicioso é quebrado e dá lugar
a outro, virtuoso".

Segundo Almeida Prado, é possível começar
gastando muito menos dinheiro do que se imagina,
desde que o foco seja criatividade. O display, que em
geral custa caro, no caso do mercado editorial, deve
ser desenvolvido para ter uma durabilidade maior.
"Diferentemente de uma indústria que fabrica extrato
de tomate e faz um display com este formato para ficar
exposto o ano inteiro no supermercado, por exemplo,
editores e livreiros deveriam fazer uma parceria e bo-
lar formatos modulares, que permitissem a fixação de
banners ou cartazes trocados periodicamente", explica
o publicitário.

Dessa forma, ressalta Almeida Prado, seria possível
aproveitar também datas comemorativas e aconteci-
mentos relevantes, como o Prêmio Jabuti. "Imagine
uma editora que teve vários títulos premiados expondo
essas obras em um display". Ele diz que é isso o que faz a
Blockbuster (rede multinacional de locação de vídeos e
DVDs) com os filmes vencedores do Oscar. "Para desta-
car, naquela imensidão de títulos, eles marcam "Filme
indicado ao Oscar".O cliente vai até uma prateleira com
300 filmes e vê dez com esta tarja. Ele bate os olhos e
é imediatamente atraído. A mesma coisa poderia ser
feita pelo livreiro: "Livro indicado para o jabuti", todos
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Encontrando soluções

O que chama a atenção no display é sua versatilidade.
Simples ou sofisticados, podem ser construídos em me-
tal, madeira, plástico e papelão, entre outros materiais,
e melhor, ser fixados no piso, na parede, em balcões
e até mesmo vitrines. Segundo Gilberto Jaffé, da Jaffé
Marketing Displays - há 66 anos no mercado - antes de
definir o local em que a peça será fixada é importante
que o varejista saiba quais são as áreas mais valorizadas
da sua loja. "O check-out, por exemplo, é um dos mais
importantes em quaisquer modalidades, pois por ele
passam obrigatoriamente todos os clientes".

No caso específico da livraria, embora reconheça
que o cenário vem mudando paulatinamente, o recurso
ainda é utilizado sem muito arrojo. "Tenho visto cada vez
mais livrarias e editores, sobretudo em feiras de livros,
usando o display. Mas todos eles, basicamente, escolhem
o mesmo formato, um negócio muito padronizado.
Mas já é um começo", pondera Jaffé, informando que
como é uma metalúrgica, sua empresa pode trabalhar
com vários materiais, de arame e chapa de ferro até
perfis. A Jaffé também oferece quase tudo em plástico
e faz a pintura de todas as peças. A empresa dispõe,
ainda, de um setor de criação, produzindo os displays
desde a concepção do projeto. "Funciono como uma
agência, mas não me interessa cobrar como tal, porque

ganho na produção", acentua Jaffé, informando que a
empresa, instalada no Rio de Janeiro, atende todas as
regiões do País.

Se fugir do convencional for o foco, a Fisrt Way
Comunicações - um estúdio de criação - oferece um
display inédito no mercado brasileiro. Trazida da Europa
e batizada Spectral 3D, a peça projeta a imagem de qual-
quer produto e embalagem em três dimensões, criando
a ilusão de que está flutuando no espaço. "E um display
lúdico, intrigante, que atrai e hipnotiza as pessoas e,
por isso mesmo, muito adequado ao universo do livro",
avalia Pedro Luiz Durigam, diretor da First Way.

A peça tem o tamanho de um monitor de computa-
dor e é fixada sobre um totem, que também pode ser
decorado. Dentro deste display, que tem corte em L, é
colocado o mock-up, ou seja, as miniaturas dos objetos
que serão projetados por efeito ótico. "Como ele tem
esse poder de atração, o ideal é que seja colocado na
entrada da loja. Assim, se a intenção é expor um livro
como Harry Potter posso criar um mock-up com elemen-
tos que remetam ao bruxinho, como o caldeirão e a vara
de condão, e no totem, um cartaz com a capa do livro",
diz Durigam, acrescentando que o Spectral 3D funciona
muito bem também em feiras e eventos.

Durigam informa que os displays estão disponíveis
apenas para locação (duas peças e por uma semana, no
mínimo) e que o custo de produção do mock-up varia de
acordo com a complexidade para da sua produção.
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