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Propaganda no ponto de venda ganha importância. 
 
Familiarizar a marca junto aos consumidores de maneira simples e barata é o principal trunfo das 
promoções no varejo. A conclusão é resultante de debate realizado no seminário "Construção de 
marcas nos PDVs", promovido ontem, em São Paulo, pelo Point of Puchase Advertising 
International (Popai Brasil), entidade sem fins lucrativos dedicada ao desenvolvimento da 
propaganda no ponto de venda (PDV). O evento mostrou como ações específicas de grandes 
empresas do setor de bens de consumo, preocupadas com o aumento de vendas, podem 
beneficiar todo tipo de estabelecimento comercial. 
 
Não há uma fórmula pronta para o sucesso. Mas a propaganda no ponto de venda 
("merchandise", em inglês) é um recurso extremamente eficiente, se contar com a estratégia 
certa. Isso porque está comprovado que 85% das decisões de compra são tomadas nas lojas. 
Com os produtos commoditizados, o diferencial é o fator emocional. Ou seja, depende da 
abordagem no ponto de venda.  
 
"Não adianta ter todos os artifícios de marketing para vender se você não conhece o cliente e não 
sabe o que acontece em cada gondôla em que o produto está exposto", orienta a gerente de 
Marketing e Vendas da 3M do Brasil, Lucimara Fioravante. 
 
Na sua avaliação, para chegar ao público-alvo, a criatividade é fundamental. "Marketing em PDVs 
não pode ter medo de inovar", resume. O trabalho de relacionamento no PDV fez com que o 
volume médio de vendas da linha de limpeza Scoth Brite saltasse 24,3% nos supermercados 
grandes e pequenos.  
 
Gigante de outro setor, a Philip Morris também descobriu no PDV uma saída à restrição 
publicitária aos cigarros, imposta desde 2000. "Trata-se quase de um fator de sobrivênvcia", diz o 
gerente nacional de Key Accounts da companhia, Fábio Vaselli. O caso da Philip Morris reforça o 
valor do trabalho no PDV. Foi a partir de uma pesquisa que a companhia detectou um detalhe 
curioso: fumantes não gostam de comprar cigarros em supermercados, pela má disponibilidade do 
produto, trancado e vendido em pacotes. "O PDV, neste caso, estava matando a marca", ressalta.  
 
A solução foi simples. A empresa passou a oferecer vários tipos de cigarros em maços. "Outra 
solução é a intermediação do caixa do supermercado que, em caso de resposta positiva do cliente, 
pede o produto rapidamente", diz o gerente.  
 
Outro caso abordado no evento do Popai foi o da Max Print, fabricante de cartuchos de 
impressoras. A empresa decidiu centrar fogo em pequenas papelarias, nas quais os vendedores 
não conhecem argumentos suficientes ou possuem conhecimento para indicar o melhor produto 
para cada situação.  
 
Um grupo de promotoras nesses locais resolveu o entrave às vendas. Gerente de Trade Marketing 
da Max Print, Kelly Cristina Soares diz que as lojas de informática ainda são o destino de quase 
50% dos consumidores de cartuchos, mas que a atenção às pequenas lojas é fundamental. Outra 
que comemora os benefícios do farto cardápio de recursos que podem ser aplicados no PDV é 
Master Foods, líder mundial na fabricação de chocolates. No início de 2005, as vendas do confeito 
M&M despencaram. "Tivemos uma queda de 22% em relação a 2004", afirma o gerente de 
Produto da empresa no Brasil, Valdir Nascimento. Isso aconteceu, segundo ele, devido a um 
aumento de preços definido pela própria Master Foods.  
 
 



A idéia, então, foi criar uma promoção, que não envolvesse sorteios. A cada R$ 2 em compras, os 
clientes ganhavam brindes. A idéia fez com que as vendas aumentassem 92% no período da 
promoção. "No final, as vendas cresceram 30% em relação ao período anterior à promoção", diz. 
Mais uma prova de que ações casadas com o varejo podem render frutos muito mais duradouros. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio deJaneiro, 22 fev. 2006, Jornal do Lojista, p. B-8. 
 


