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Introdução 
 

O atual contexto sócio-econômico vem apresentando profundas mudanças, com contínuas 
inovações e modificações de orientação, criando um ambiente empresarial preocupado em rever 
seus horizontes. Com o fenômeno da globalização e do avanço tecnológico, as indústrias 
puderam oferecer uma variedade maior de produtos ao consumidor e este, detentor de um número 
maior de informações, passou a exigir das organizações varejistas um mix de produtos variados, 
procurando atender às suas necessidades particulares. 

Nesse contexto, o varejo brasileiro deverá compreender as mudanças para reorientar o 
pensamento administrativo, readequando-se à nova concorrência internacional, às modificações 
tecnológicas, à diminuição do ciclo de vida dos produtos e ao aumento do poder do consumidor. 
Hoje o consumidor é confrontado, a todo momento, com novas opções de compra e, a cada 
decisão, usa parâmetros subjetivos de comparação, que lhe permitam avaliar o valor agregado à 
emoção no momento da compra. 

As mudanças nos hábitos dos consumidores têm o papel de direcionar os caminhos pelos 
quais o varejo deve trilhar. Os consumidores modernos desejam uma experiência agradável 
durante as compras, com atendimento criativo e simpático, e produtos e serviços inovadores e 
disponíveis, tudo isso por um preço acessível, conforme Poirier e Reiter (1996:116). Há uma 
frase, comumente proferida entre empresários e especialistas de varejo, que sutiliza com precisão 
a importância que o ponto-de-venda possui para o sucesso nesse mercado: “varejo se faz na loja”. 
Não se deve interpretar a frase como tentativa de reduzir a importância das ações de comunicação 
de massa, mas trata-se de uma forma de valorizar o espaço no qual lojistas e clientes mantêm 
contato direto, e onde grande parte da decisão de compra ocorre. 

Neste capítulo, é apresentado um panorama da evolução do merchandising comparando-o, 
em vários momentos, com países onde o seu uso está mais acentuado. Através de uma pesquisa 
bibliográfica junto a autores nacionais e internacionais, apontou-se os aspectos que devem ser 
considerados para o planejamento eficaz das ações de merchandising para o varejo de hoje. 

Foram introduzidos, após a análise dos autores Wellhoff e Masson (1997), metodologias 
para o cálculo da rentabilidade de produtos, mix de produtos e do ponto-de-venda empregada na 
avaliação do desempenho varejista e dos resultados das ações de merchandising. Os elementos 
apresentados contribuem para um melhor entendimento do setor que hoje está globalizado, 
mesmo onde o grande contato consumidor-produto é feito dentro do ponto-de-venda, na loja 
física. 

O objetivo principal do capítulo é oferecer informações que levem os varejistas brasileiros 
a aumentar o conhecimento intelectual em suas empresas, compreendendo a dinâmica do 
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mercado atual, contribuindo, assim, para a sobrevivência e o crescimento dos empreendimentos 
varejistas no Brasil. 

 

GESTÃO DO MERCHANDISING 
 

EVOLUÇÃO DO MERCHANDISING 
Historicamente, podemos encontrar vestígios de um merchandising primitivo nas cidades 

européias da Idade Média, quando os primeiros mascates e comerciantes saiam às ruas gritando e 
tentando atrair a atenção das pessoas para as suas mercadorias, segundo nos conta Regina Blessa, 
em seu livro “Merchandising no ponto-de-venda” (2001:23). Mas somente após a Revolução 
Industrial, o merchandising encontrou as circunstâncias favoráveis para se impor como uma das 
mais importantes técnicas de organização e comercialização varejista. 

As lojas de varejo, tal qual as conhecemos hoje, surgiram em resposta à industrialização, 
conforme nos explica Richard Sennett (1988:181): “os artigos feitos a máquina podiam ser feitos 
mais rapidamente e em muito maior volume do que os artigos feitos a mão”, portanto, o modelo 
varejista existente até então, no qual o proprietário era o próprio vendedor, não era capaz de 
escoar todo o estoque no mesmo ritmo que a fábrica era capaz de produzir. O sistema de preços 
livres da época tornava as negociações lentas e dramáticas, pois cada parte (vendedor e 
comprador) procurava valorizar ao máximo sua posição através da encenação. Por isso, entrar em 
um comércio no final do século XVIII e início do XIX significava uma demonstração clara de 
intenção de compra, pois caso contrário, os vendedores não se arriscariam a gastar seus discursos 
inflamados para depois não efetivarem a venda. 

O protótipo desse novo varejo, requisitado pelo sistema de produção industrial, surge em 
Paris (1852), com o singelo nome de Bon Marché, do comerciante Aristide Boucicault. Pela 
primeira vez, no varejo da época, os produtos similares são expostos lado a lado nas prateleiras 
da loja, valorizando-os em suas diferenças; o sistema de preços fixos, visivelmente expostos, com 
menores margens de lucro e com vistas a um maior volume de vendas, substitui a dramatização 
nas negociações e aumenta a produtividade da loja em relação ao uso do tempo; o consumidor é, 
então, convidado a entrar na loja “apenas para olhar, sem sentir qualquer obrigação de compra” 
SENNET, (1988:180). Seria ingênuo acreditar que a primeira compra por impulso tenha 
acontecido nesse momento, mas com certeza, esse tipo de comportamento de consumo encontrou, 
em meados do século XIX, terreno fértil para se proliferar. E foi durante esse período que o 
merchandising ensaiou seus primeiros passos enquanto atividade planejada para aumentar a 
rotatividade de produtos nos pontos-de-venda, desenvolvendo e aperfeiçoando as técnicas de 
exposição e vitrinismo. 

Chegamos então ao século XX, com o surgimento das lojas de auto-serviço nos Estados 
Unidos, na década de 1930. De lá para cá, a evolução nas técnicas e na tecnologia empregadas no 
merchandising se deu de forma rápida e criativa, transformando, valorizando e profissionalizando 
a atividade. 
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MERCHANDISING - DEFINIÇÕES 
Assim como em outros termos “importados” da língua inglesa, a tradução de 

merchandising, além de soar muito mal (mercadização), ajuda muito pouco na compreensão do 
que efetivamente venham a ser as ações de merchandising. Entendendo que a palavra deriva de 
merchandise, que significa “mercadoria”, Regina Blessa (2001:3) sugere a tradução: “operação 
com mercadorias”. Apesar de simples, esse significado permite uma interpretação abrangente e 
mais condizente com a prática do merchandising, conforme veremos ao longo deste capítulo. 

Para Ferracciu (1997:49), merchandising é “o mais confuso, obscuro, enigmático e 
incompreensível termo do campo de marketing”, isso porque, segundo o autor, cada profissional 
ou empresa cria suas próprias acepções sobre sua função, a partir de seus pontos de vista 
específicos. Para os publicitários, é visto como no-advertising; para os profissionais de mídia, 
como no-media; para alguns varejistas menos informados, não passa de uma variedade de peças 
de comunicação para o ponto-de-venda; e se não bastassem essas e outras interpretações errôneas 
ou incompletas, a principal rede de televisão aberta do país adotou o termo para definir a 
exposição comercializada de marcas e produtos em telenovelas, filmes e espaços editoriais de sua 
programação, ação essa que também é conhecida em outros países como tie-in. Como essa 
definição já está amplamente disseminada entre o meio publicitário brasileiro, Blessa (2001:21) 
utilizou a denominação “merchandising editorial”. De qualquer forma, para Ferracciu, esse 
enfoque é inadequado ao conceito de merchandising. 

Na prática, talvez a maior dificuldade ainda esteja em diferenciar merchandising de 
promoção de vendas. Neste capítulo serão apresentadas várias abordagens referentes ao termo 
merchandising. Cada abordagem pertence a autores diferentes, mas buscou-se nos conceitos uma 
forma para agrupar as definições objetivando facilitar o termo para os profissionais ligados ao 
varejo. 

Para Blessa (2001:23) o termo merchandising compreende “o conjunto de técnicas 
responsáveis pela informação e apresentação destacada dos produtos na loja, de maneira tal que 
acelere sua rotatividade”. 

Para Ferracciu (1997:51) o merchandising é responsável pela execução física, ou seja, 
operacional, das decisões de marketing, daí o seu conceito de funcionar como estratégia de 
marketing. Ainda segundo ele, o merchandising está diretamente relacionado à fase final da 
consumação da compra, portanto o ponto-de-venda é o seu campo de atuação, e deve 
compreender a escolha do produto a ser produzido, envolvendo decisões quanto a tamanho, 
aparência, formato, embalagens, cores e quantidades a serem fabricadas. Dessa forma, nos 
aproximamos da definição da AMA – American Marketing Association – na qual o 
merchandising é “a operação de planejamento necessária para se colocar no mercado o produto 
ou serviço certo, no lugar certo, no tempo certo, em quantidades certas e a preço certo”. 

Além dessas, temos também a definição de Silva (1990:17), que diz ser: 
 

o planejamento e a operacionalização de atividades que se realizam em 
estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de varejo, como parte do 
complexo mercadológico de bens de consumo, tendo como objetivo expô-los ou 
apresentá-los de maneira adequada a criar impulsos de compra na mente dos 
consumidores ou usuários, tornando mais rentáveis todas as operações nos 
canais de marketing. 
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Essas definições são suficientes para demonstrar que merchandising é muito mais que 
uma simples ferramenta de comunicação, embora algumas pessoas assim o considerem. Se 
limitarmos sua função a isso, então teremos dificuldade em distingüi-lo da promoção de vendas. 
Mas se entendermos que sua função é efetivar as estratégias de marketing, conforme apontam os 
conceitos acima, iremos perceber que o merchandising está acima da promoção de vendas, 
inclusive da propaganda, podendo utilizá-las como meio para atingir seus objetivos. Para 
entendermos as razões que levam a essa confusão tão comum, recorreremos à explicação de 
Ferracciu (1997:53): 

A confusão dá-se mais com promoções de vendas porque peças como displays, 
dispensers, exibidores, mostruários etc. são entendidas como peças 
promocionais e ao mesmo tempo utilizadas no campo de vitrinismo, decoração e 
exposição no varejo, dentro de um conceito macro de técnica e ciência de 
exibição. Dentro desse conceito, essas peças estão fazendo merchandising e, 
dentro do conceito de apresentação e demonstração do produto no ponto-de-
venda, podem ser entendidas como peças promocionais, de promoção de 
vendas. 

Pancrazio (2000:32) resume as diferenças entre a promoção de vendas e o merchandising 
da seguinte forma: 

Promoção de vendas: 
- É dirigida a diversos segmentos de público: do interno até o final. 
- Compreende atividades realizadas nos locais onde se encontra o público-alvo. 
- Tem por objetivo acelerar a decisão de compra dos diversos públicos. 
 
Merchandising: 
- É dirigido apenas ao consumidor. 
- Compreende atividades realizadas no ponto-de-venda. 
- Tem por objetivo provocar a decisão de compra por impulso para o público final. 
A partir das definições apresentadas, podemos concluir que o merchandising concentra 

sua atuação no ponto-de-venda (PDV), através da colocação de produtos e serviços adequados às 
necessidades do consumidor, em quantidade, variedade, tamanhos e preços apropriados, expostos 
de maneira destacada, com o objetivo de estimular a compra por impulso e acelerar a rotatividade 
dos mesmos, tornando as operações junto aos canais de marketing mais eficientes e rentáveis, 
contribuindo para que os objetivos sejam alcançados. 

Hoje, para desenvolver um bom merchandising, é necessário estabelecer uma 
comunicação eficaz para se chegar mais próximo do consumidor; através desse contexto, o PDV 
torna-se o foco central. 

Afinal, é nele que se estabelece um bom marketing de relacionamento, ou seja, onde 
obtemos um valor pleno de duração de cada cliente. O PDV é o lugar onde se encontram os três 
elementos responsáveis pela venda de qualquer produto: o consumidor, o dinheiro e o produto, 
surgindo, portanto, no atual cenário o ponto-de-venda como referência para se praticar um bom 
merchandising. São inúmeras as pesquisas que apontam para a grande força que o ponto-de-
venda exerce sobre o consumidor na ação de compra. Segundo POPAI (Point-of-Purchase 
Advertising Institute), maior instituto de estudos de PDV do mundo, o consumidor demora em 
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média 5 segundos para optar entre uma marca e outra numa gôndola de supermercado. Os olhos 
do consumidor percorrem as gôndolas a 100 km/h; além disso, 66% das decisões sobre marcas 
são tomadas no ponto-de-venda. 

Para Giuliani (2003:244), merchandising faz parte do composto promocional e tem como 
ponto fundamental planejar com os olhos postados no consumidor procurando substituir a venda 
pessoal, pois procura estimular o auto-serviço, ou seja, seria uma venda sem palavras, procurando 
trabalhar com o produto no ponto-de-venda, atraindo o comprador através de embalagem, 
exposição, cores, enfim, procurando despertar o impulso de compra na mente dos consumidores. 

 
Pontos a considerar ao planejar uma estratégia de merchandising 
 
Partindo dos conceitos já apresentados, o merchandising seria a efetivação das estratégias 

de marketing, impulsionando a venda e a rotatividade dos produtos no trade. O merchandising 
possui inúmeras técnicas para auxiliá-lo a atrair o consumidor até o ponto-de-venda; deve-se usar 
de muita observação e perspicácia para lançar mão do atrativo correto. 

Entendemos que, diante da situação econômica do país, não há como fugir das 
promoções, pois a grande maioria das pessoas ainda é convencida pelo preço, por mais que outros 
fatores possam influenciá-las. Podemos destacar alguns pontos básicos para garantir a realização 
das atividades de merchandising: 
- Definição do segmento-alvo: 

Segundo Kotler (1994:488), “até que o mercado-alvo seja definido [...], o varejista não 
pode tomar decisões consistentes sobre sortimento de produtos, decoração da loja, 
mensagens e mídias de propaganda, e níveis de preços, etc.”. Através de pesquisas de 
marketing, a empresa deve procurar conhecer seus consumidores em relação ao seu poder 
aquisitivo, freqüência e volume de compra, expectativas em relação ao nível de serviços, 
etc. Todas as decisões seguintes deverão ser tomadas com base nessa definição. 

- Escolha da localização: 
Todas as definições são unânimes em apontar o ponto-de-venda como o palco das ações 
de merchandising, portanto compreendemos que a localização seja a decisão estratégica 
mais importante para viabilizar a sua execução. Para muitos varejistas, a seleção do local 
apropriado para a instalação do ponto-de-venda representa o fator-chave de sucesso do 
empreendimento. Existem inúmeros métodos para se avaliar uma determinada 
localização, que pode incluir a contagem do tráfego de pessoas, pesquisa sobre hábitos de 
compra, análise das lojas concorrentes, entre outros. Os varejistas podem adotar diferentes 
indicadores para medir a eficácia de seus pontos comerciais: número de pessoas que 
passam pelo ponto em um dia normal; porcentagem de pessoas que entram na loja; 
porcentagem de pessoas que compram; média de gasto por compra, etc KOTLER, 
(1994:494). 
Não podemos nos esquecer também que, para o consumidor, a localização do ponto-de-
venda determina para ele o grau de conveniência e facilidade para adquirir determinados 
produtos, em uma base regular de tempo. Isso quer dizer, por exemplo, que um 
hipermercado localizado em vias de fácil acesso, mas afastados dos centros residenciais, 
são convenientes para compras de maior volume e menor freqüência, enquanto as 
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padarias e mini-mercados, presentes em quase todos os bairros, são mais apropriados para 
as compras menores do dia-a-dia. 

- Atmosfera e ambiente do ponto-de-venda: 
Esta decisão diz respeito à organização dos elementos sensoriais que compõem o 
ambiente do PDV. A combinação de elementos temáticos, visuais, musicais, aromáticos, 
cromáticos, tecnológicos, teatrais, etc., envolvem o consumidor em uma experiência de 
compra diferenciada e única. Diante do crescimento das compras via internet, os 
varejistas precisam repensar o ambiente e a atmosfera de seus estabelecimentos com a 
finalidade de oferecer novas experiências de consumo que justifiquem o deslocamento do 
consumidor de sua casa ou trabalho até o ponto-de-venda. Em entrevista à revista HSM 
Management, Joseph Pine II (1999:66) apresenta quatro aspectos que podem ser 
associados às experiências de consumo: o entretenimento, a educação, a estética e o 
“escapismo” (fuga da rotina diária). Segundo o autor, “além de encontrar um tema 
atraente, os varejistas precisam saber quais características contribuirão para fortalecê-lo – 
inclusive a arquitetura, a decoração e os produtos – e até mesmo o que as pessoas farão no 
local”, portanto, ele se refere a todos os aspectos tangíveis e intangíveis que possam 
interferir na percepção do consumidor. 
A ambientação dos pontos-de-venda interfere diretamente na percepção dos consumidores 
em relação à variável preço: quanto mais elaborada for a ambientação do PDV, mais 
sofisticada será a imagem do varejo, e maior a expectativa de preços altos. Dessa forma, 
uma empresa varejista que adote a estratégia de preços baixos pode confundir ou inibir os 
consumidores de menor poder aquisitivo ao criar um ambiente sofisticado e luxuoso, ou 
vice-versa. 

- Mix de produtos e categorias: 
Assim como as demais decisões, a amplitude e a profundidade de itens oferecidos em uma 
loja dependem principalmente da definição do segmento-alvo da empresa varejista. 
Pesquisas em relação às preferências e ao volume de compras dos consumidores devem 
indicar as principais marcas que deverão compor o mix de produtos e as quantidades em 
que deverão ser adquiridas com base em uma estimativa de consumo. Mais adiante, 
abordaremos as técnicas de análise da rentabilidade por produtos e por mix de produtos 
que contribuem para melhorar o desempenho varejista na gestão e na alocação espacial 
das mercadorias no trade. 

- Fixação de preços: 
Segundo Kotler (1994:492), “os preços no varejo constituem um fator de posicionamento-
chave e devem ser decididos em relação ao mercado-alvo, ao composto do sortimento 
produto-serviço e à concorrência”. A definição da AMA – American Marketing 
Association – termina afirmando que cabe ao merchandising a responsabilidade pela 
colocação dos produtos no trade em quantidades certas e a preços certos. Para o 
consumidor, o conceito de preço certo difere do que seria, para o varejista, o preço ideal. 
Este último gostaria de alcançar grandes volumes de venda adotando markups elevados, 
combinação essa que raramente acontece. Para o primeiro, a noção de preço certo se 
aproxima do que podemos chamar de preço justo, ou seja, apropriado ao conjunto de 
benefícios a ele proporcionados. De acordo com Berry (1999:52), em artigo publicado na 
revista HSM Management, “entre esses benefícios estão a qualidade da mercadoria, a 
atenção dos funcionários, o ambiente e a comodidade”, ou seja, a estratégia de preços 
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deve estar perfeitamente alinhada às decisões anteriores: segmento-alvo, localização, 
ambiente e atmosfera do PDV e mix de produtos e categorias. Portanto, entendemos que o 
preço deve traduzir monetariamente a proposição de valor da empresa, contribuindo para 
evidenciar a própria estratégia de diferenciação do negócio. 
Ora, se o merchandising concentra a sua atuação no ponto-de-venda, conforme já 
comentado, e se é no ponto-de-venda onde o consumidor vivencia e consuma a compra, é 
inconcebível que a decisão final do preço das mercadorias e serviços não esteja alinhada 
ao planejamento das ações de merchandising. 

- Atividades promocionais: 
Ferracciu (1997:52) diz que é “preciso entender que merchandising está acima da 
promoção de vendas e usa-a como seu meio para efetivar sua estratégia, da mesma 
maneira como pode usar a propaganda”. Essa afirmação não quer dizer que cabe ao 
planejamento das operações de merchandising as decisões sobre campanhas publicitárias 
e de promoção de vendas, mas sim que cabe a ele decidir sobre como essas ações serão 
apresentadas ou adaptadas ao ponto-de-venda para melhor destacar os produtos e alcançar 
suas metas de rotatividade. Portanto, entendemos que o planejamento das ações de 
propaganda, promoção de vendas e merchandising devam acontecer de forma integrada, 
respeitando seus limites de atuação, e convergindo seus objetivos para a melhoria do 
desempenho global do estabelecimento varejista. 

 
Importância do merchandising para o varejo 
 
Conhecendo o merchandising em toda a sua abrangência, fica óbvia e clara a sua 

importância na gestão de empresas varejistas. De acordo com tudo o que foi analisado até o 
momento, ele representa a viabilização e a operacionalização das estratégias de marketing no 
varejo, e se não for compreendido na sua forma sistêmica, integrado às decisões estratégicas, 
táticas e operacionais do varejo de mercadorias e serviços, e continuar sendo encarado apenas 
como um conjunto de peças de comunicação no PDV, grande parte do potencial de ganho do 
trade estará deixando de ser aproveitada e o seu desempenho, prejudicado. 

A estratégia de merchandising é importante para o varejo como instrumento de vendas, 
tudo o que se desenvolve no PDV tornará os produtos mais visíveis, acessíves, convenientes e 
atraentes. 

É importante considerar que as compras acontecem por impulso, os clientes entram no 
estabelecimento sem a idéia pré-concebida do produto que irão comprar, mas uma vez em contato 
visual com os produtos, surge uma motivação de compra, e estes são adquiridos. Um bom 
merchandising levará o consumidor à ação de compra pois sua essência reside em propiciar ao 
produto melhor visibilidade, acesso, conveniência, e tornar-se mais atraente para o consumidor. 
Como o varejo caminha para a venda da emoção no ponto-de-venda, trabalhar a comunicação 
com as técnicas de merchandising permitirá ao varejo cativar o cliente em um ambiente 
diferenciado com magia e sedução, possibilitando ao varejista aumentar as vendas, a rotatividade 
dos estoques, concentrar seus esforços em categorias de produtos ou marcas que representam 
maiores margens de contribuição. 
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Como parte integrante do composto de comunicação, a sua importância pode ser 
centralizada nos três pontos: vender mais aos clientes, atrair mais clientes e reduzir os custos 
operacionais e rentabilizá-los. 

 

Técnicas de merchandising 
 
Para efetivar seus objetivos, o merchandising dispõe de uma ampla variedade de técnicas 

planejadas com base no estudo das atitudes e do comportamento dos consumidores no ato da 
compra. Uma pesquisa do POPAI Brasil realizada em 1998 revela que 85% dos itens adquiridos 
nas lojas de auto-serviços não estavam nas listas de compras dos consumidores, ou seja, não 
haviam sido planejadas. Esse resultado mostrou o tamanho do espaço que os clientes reservam 
em seus carrinhos para as compras de última hora, decididas dentro do ponto-de-venda. 
Conforme já foi mencionado antes, repousam aí os objetivos das ações de merchandising: 
aumentar as compras por impulso, a rotatividade e a rentabilidade de determinadas marcas e 
produtos. 

Apesar de possuirmos cinco sentidos, que nos auxiliam a “perceber” o mundo à nossa 
volta, a visão é responsável por mais de 80% de tudo aquilo que aprendemos ou “percebemos”. 
Nesse sentido, a eficácia do merchandising aumenta à medida que os elementos visuais são 
melhor planejados e empregados. A embalagem, as cores, a visibilidade e o posicionamento na 
prateleira, a faixa de gôndola, enfim, todos esses elementos devem convergir a atenção do 
consumidor para o produto desejado. Podemos concluir que o sucesso das ações de 
merchandising dependem, principalmente, da correta utilização das técnicas de exibição e 
comunicação de produtos no PDV. 

A esse conjunto de técnicas, Ferracciu deu o nome de exibitécnica, ou seja, a arte e a 
técnica de exibir o produto no ponto-de-venda. A exibitécnica engloba todas as soluções 
utilizadas para dar à marca de um produto o maior destaque possível na área de venda, facilitando 
assim o contato visual e físico entre o produto e o público consumidor. 

Dentre as técnicas utilizadas, destacamos as seguintes: 
 

EMPRATELEIRAMENTO 
Nas lojas de auto-serviço, as estantes ou gôndolas sustentam as prateleiras onde os 

produtos são organizados e expostos. O emprateleiramento é simplesmente a técnica de 
arrumação dos produtos nas prateleiras e gôndolas das lojas. Apesar de simples, o 
emprateleiramento eficaz contribui para um melhor aproveitamento dos espaços e da visibilidade 
dos produtos, aumentando assim a rentabilidade da marca e da categoria. Para isso é aconselhada 
a utilização de prateleiras móveis, que possam ser ajustadas aos diferentes tamanhos das 
embalagens. O emprateleiramento deve levar em consideração alguns aspectos ergonômicos, 
dentre eles a antropometria PREOTESCO in MORGADO e GONÇALVES, (1997:105), que é o 
estudo da estatura e das medidas do ser humano. Tais aspectos servem para determinar a altura 
máxima e mínima onde os produtos deverão ser expostos, os espaços entre as gôndolas, e a altura 
de visão (ou ponto focal). As diferentes marcas de produtos podem ser organizadas nas 
prateleiras das seguintes maneiras: 



www.giulianimarketing.pro.br                                                  Giuliani 
  MARKETING 

 
 

9 

- Organização horizontal – quando as diferentes marcas de uma categoria de produto 
são dispostas horizontalmente ao longo das prateleiras na gôndola. Esse tipo de 
arrumação permite valorizar marcas inferiores, aproximando-as das principais. Ex: 
áreas dedicadas aos produtos de limpeza, como amaciantes e desinfetantes. 

- Organização vertical – quando as marcas compõem grandes blocos dispostos 
verticalmente, ocupando várias prateleiras, da superior à inferior, com a mesma 
quantidade de frentes. Essa organização facilita a visualização e o reconhecimento dos 
produtos, e é normalmente utilizada para produtos de alta rotatividade. Ex: área de 
exposição das marcas de sabão em pó e fraldas descartáveis. 

- Organização em blocos – quando os diferentes produtos de diferentes marcas são 
expostos em blocos, com uma visibilidade proporcional a sua rotatividade e 
lucratividade. A organização em blocos está se tornando comum em função da 
diminuição dos espaços e do crescimento da oferta de novos produtos. Ex: setor de 
bebidas destiladas e de xampus e condicionadores. 

 
EMPILHAMENTO 
Sobre os paletes são empilhados, em geral, produtos de alto giro ou em promoção, que são 

dispostos de maneira estratégica no ponto-de-venda, criando assim novos pontos para esses 
produtos. As técnicas de empilhamento podem ir além da simples arrumação dos produtos em 
uma pilha, podendo criar até verdadeiras esculturas com as embalagens. Em alguns casos, essa 
técnica pode desestimular o consumidor a pegar o produto, com medo de desmontar ou derrubar 
a montagem. O empilhamento deve ser feito para facilitar o acesso do consumidor ao produto. 
 

EXPOSIÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS 
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Conforme foi comentado anteriormente, podemos afirmar que as pessoas se orientam em todos os 

lugares basicamente pela percepção visual do que está à sua volta, portanto, isso é válido também quando 
estão comprando nos pontos-de-venda. Dessa forma, devemos entender que todo tipo de material 
promocional exposto no PDV deve não apenas relembrar o consumidor sobre as características e os 
benefícios de determinada marca, mas principalmente ajudá-lo a encontrá-la na loja. Nem sempre os 
consumidores têm tempo ou disposição para ficar perguntando onde fica exposto esse ou aquele produto, 
assim, temos que facilitar as coisas pra ele. 

De acordo com Blessa (2001:107), os materiais promocionais para o ponto-de-venda devem ser: 
- Criativos – adequados e dimensionados ao local onde serão expostos; 
- Originais – inéditos e exclusivos para serem facilmente associados à marca ou ao produto; e 
- Funcionais – simples, práticos, de fácil montagem e reposição. 

Por maior que seja a variedade de materiais promocionais para utilização em pontos-de-venda, a 
criatividade dos profissionais da área faz com que novas opções surjam a todo instante, portanto, por mais 
extensa que possa ser nossa lista, ela jamais estará completa. 

 
Displays 
Utilizados para destacar os produtos entre os demais, atraindo a atenção 
dos consumidores. Podem ser apresentados em diferentes formatos  e 
funções: para expor um único item ou toda uma linha de produtos  temos 
os displays de chão, de prateleira, de balcão, de ponta de gôndola de check 
out (caixa registradora); para informar, divulgar e entreter, existem os 
displays interativos, conhecidos atualmente como totens multimídia; para 
facilitar o transporte e a exibição do produto, há também o display caixa de 
embarque, que serve tanto para acondicionar a mercadoria durante o 
transporte, como para a exposição da mesma após aberto. 

 
Fonte: www.comce

Balcão de demonstração 
Pequeno balcão desmontável e fácil de transportar, onde um demonstrador 
apresenta de forma prática a utilização ou o benefício de determinado 
produto. 

 
Fonte: www.comcentra.com.br
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Bandeja de degustação 
De maneira mais prática que o balcão, a bandeja facilita a degustação de 
bebidas e alimentos, permitindo que a demonstradora circule pela loja, 
abordando os consumidores em diferentes pontos. 

 
Fonte: www.workcolor.com.br

Cartazes, banners e bandeirolas 
Materiais impressos que têm a função de transmitir informações relevantes 
sobre o produto, como uma nova embalagem, nova formulação ou novo 
ingrediente, e para alertar os clientes sobre promoções. As bandeirolas 
apresentam menos informações, e proporcionam um aspecto mais festivo 
ao PDV.  

 
Fonte: www.comcentra.com.br

Faixas de gôndola 
Faixas de papelão ou plástico que identificam o local de exposição do 
produto e delimitam seu espaço, impedindo a ‘invasão’ da concorrência. 
 

 
Fonte: www.alphadisplay.com.br

Take one 
Folhetos e panfletos que podem ser retirados pelos consumidores, contendo 
informações mais detalhadas sobre os benefícios e a utilização dos 
produtos. 

 
Fonte: www.quadra.com.br

Móbiles 
Materiais com desenhos e formas inusitadas, expostos suspensos por fios, 
que podem ser vistos de diferentes pontos da loja. Alguns têm a forma 
tridimensional do produto, como por exemplo, os móbiles de gomas de 
mascar e balas usados em padarias e lojas de conveniência. 

 
Fonte: www.quadra.com.br
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Luminosos 
Podem ser usados internamente, como no caso de relógios ou pequenas 
placas iluminadas, como as que divulgam as marcas de cigarros e bebidas 
logo acima das caixas registradoras de bares e padarias, e externamente, 
compondo a fachada dos estabelecimentos comerciais. Atualmente, os 
luminosos mais usados externamente são dos tipos back-light e front-light, 
que podem ser visualizados durante o dia e a noite, diferentemente dos 
luminosos de neon, que só produzem o efeito desejado durante a noite. 

 
Fonte: www.leadbrasil.com.br

Infláveis 
Usados principalmente em eventos, os infláveis ganham a forma de 
garrafas, latas, caixas e até mesmo do símbolo ou do mascote de uma 
determinada marca. Há também os balões de divulgação em formatos de 
esfera e dirigíveis. 

 
Fonte: www.flyballoon.com

Tabela 1. Materiais promocionais para o ponto-de-venda. 

 
A tecnologia, aliada à criatividade e à necessidade de sobrevivência das empresas, produz 

os mais variados e sofisticados tipos de materiais promocionais para utilização no ponto-de-
venda, intensificando a batalha pela atenção e preferência do consumidor. Cada um dos diferentes 
materiais descritos acima tem a sua função e o seu potencial de atração. A escolha em relação a 
quais usar dependerá dos objetivos e do orçamento disponível, mas é preciso se ter senso estético 
para não poluir o PDV, confundindo ao invés de orientar o cliente. 
 

CORRELAÇÃO DE PRODUTOS 
A exposição conjunta de produtos correlatos visa gerar novos impulsos de compra a partir 

da associação que os consumidores fazem em relação ao uso ou à imagem de certas mercadorias. 
Segundo Silva (1990:117), as correlações de uso existem quando: 

 
... um dos produtos é usado com o outro, ou em seqüência, ou quando um serve 
para que o outro possa ser usado ou consumido, como por exemplo, o queijo 
ralado, o macarrão e o molho de tomate; e as correlações de imagem, quando 
um produto está associado a outro não por uso concomitante, mas simplesmente 
porque um lembra o outro, como por exemplo, mamadeiras, chupetas e fraldas. 

 
Nos varejos de auto-serviço, as correlações são organizadas em pontos extras na área de 

vendas, mantendo-os também expostos dentro do espaço de suas categorias. A organização com 
base na correlação dos produtos se justifica quando um dos itens apresenta maiores índices de 
rotatividade que os demais, e a associação entre eles seja suficientemente forte para impulsionar 
as vendas e aumentar a rentabilidade destes itens, e de todo o conjunto. 

Um aspecto fundamental para esse tipo de exposição é o conhecimento que o varejista 
deve ter do seu mercado-alvo, pois as associações de imagem e uso estão presentes nas mentes 
dos consumidores, em função de seus hábitos e preferências de consumo, portanto, a melhor 
maneira de combiná-los no PDV é a partir da pesquisa e análise de comportamento do target. 
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LAYOUT INTERNO 
Para um melhor aproveitamento dos espaços internos de um ponto-de-venda, os varejistas 

estão recorrendo a designers e a empresas especializadas na elaboração de layouts que estimulem 
os consumidores a percorrer todos os cantos da loja, conciliando produtividade e comodidade às 
pessoas. O projeto do layout determina onde deverão ser posicionados móveis, gôndolas, 
displays, expositores, equipamentos, caixas, vitrines e pontos de iluminação, levando sempre em 
consideração os espaços reservados à circulação dos consumidores, o sistema de climatização e 
ventilação do ambiente, as saídas de emergência, o fluxo das filas, o movimento nos horários de 
pico, o sistema de abastecimento e reposição de mercadorias, as facilidades aos portadores de 
deficiências, entre outras variáveis importantes. Por se tratar da organização dos elementos 
tangíveis da loja, o layout, bem como a arquitetura e a decoração interna, interferem diretamente 
na percepção visual do consumidor, provocando mudanças nas suas atitudes e comportamentos. 
Além disso, todos esses elementos devem contribuir para a composição do ambiente e da 
atmosfera desejada no PDV. 

 

Estudo de Caso Ilustrativo 
 
A maneira certa de expor o produto 
Fonte: Jornal do Commercio 

 

Comerciante deve fazer com que o consumidor ande por todas as áreas da loja 
Uma das principais motivações para a compra é a maneira como o produto está exposto. 

Como o objetivo de todo lojista é a venda, saber a melhor forma de expor a mercadoria é 
imprescindível. Gilberto Strunck, consultor de design e diretor de criação da Dia Design, dá 
algumas dicas de exposição com base no resultado de pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo 
Point-of-purchase Advertising International (POPAI). 

Entre os pesquisados, em 14 cidades americanas, ficou comprovado que o fator que mais 
influenciou as decisões de compras foi a exposição. “No Brasil não é diferente. Quanto mais à 
vista está o produto, mais ele é vendido”, afirma Strunck. A pesquisa mostrou que o tipo de 
percurso e o número de gôndolas visitadas pelo consumidor influenciam na compra. “O 
comerciante deve fazer o consumidor transitar pelo maior número possível de áreas da loja, 
criando novas e estimulantes formas de expor os produtos”. 

A vitrine funciona como chamariz para o cliente entrar na loja. Por isso, requer atenção 
especial. “Quanto mais bonita e criativa, melhor. Mas é importante colocar peças que tenham em 
boa quantidade na loja, pois serão elas que vão atrair a maioria dos consumidores”, aconselha. 
Periodicamente, porém, as peças devem ser trocadas, para atrair a atenção dos clientes que vão à 
loja com freqüência. 

É o que faz a Só Gestante. “Quando uma peça é exposta na vitrine, pode vender até dez 
vezes”, ressalta Mário Estrela, sócio da rede de quatro lojas. As peças são trocadas sempre que o 
objetivo é alavancar a venda de outras mercadorias. 

Strunck lembra que o lojista não pode deixar de aproveitar as datas comemorativas e as 
mudanças de estação para tematizar as vitrines. “Sem exagerar, é claro. Numa cidade como o Rio 
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de Janeiro, em que mesmo no Inverno faz calor, a vitrine de Inverno não deve se limitar às roupas 
de lã ou os consumidores passarão direto pela loja”, observa. 

Além disso, o comerciante tem que estar atento à exposição no interior da loja. Muitas 
vezes, a peça da vitrine chama a atenção e provoca a entrada do consumidor, mas outras peças 
expostas na área de vendas podem acabar por conquistá-lo de vez. Os produtos em evidência 
tendem a alavancar as vendas em até 70%. “Principalmente em lojas de autoatendimento, a venda 
só acontece se houver exposição”, ressalta Strunck. 

Os produtos mais procurados devem ser colocados no fundo da loja. Assim, o cliente 
percorre toda a área em busca do artigo e acaba por ver outras mercadorias que podem lhe 
interessar. “O consumidor olha ao redor e a maneira como são expostas as mercadorias pode 
chamar a atenção. Um produto colocado em destaque atrai a curiosidade, sendo capaz de gerar 
interesse e motivar a compra”, diz o consultor. 

Peças da coleção nova são sempre destacadas 
Na Sueldos, loja de bolsas e acessórios de couro no Shopping Iguatemi, uma peça da 

coleção nova é sempre destacada, tanto na vitrine quanto no interior da loja. Os principais 
esforços são direcionados à peça, que se torna sempre a mais vendida. 

No entanto, todas as mercadorias são expostas, ao menos uma cor de cada modelo. 
“Expomos todas as mercadorias, separando por setores, mas algumas ganham destaque e vendem 
mais que as outras”, diz a proprietária da franquia, Roberta Haude. 

Já na livraria Letras & Expressões, no Leblon, Rio de Janeiro, os livros são expostos em 
estandes, divididos por três qualificações: lançamentos, indicados e mais vendidos. Os que têm 
muita saída permanecem no mesmo estande ou mudam para outro, enquanto aqueles cujas vendas 
estacionaram vão para as prateleiras. 

“Exposição é tudo. Muitas vezes, a capa ou o título do livro chamam a atenção por estar 
no estande, ao alcance dos olhos e das mãos do cliente, e acabam motivando a compra”, afirma 
Emilio Bruno, sócio da loja. 

Bruno conta que lançamentos de autores famosos são normalmente procurados pelos 
clientes e, mesmo ficando nas prateleiras, têm boa saída. 

 “Mas quando vêem o livro exposto, mesmo os clientes que não pensavam em comprá-lo 
ou não sabiam da sua existência, passam a se interessar”, diz. 

Outra dica de Strunck é que, na porta da loja, devem ser colocadas apenas mercadorias em 
promoção ou que estejam em oferta. “Produtos que os lojistas querem que o cliente veja e se 
interesse não podem ficar na entrada, pois, quando o consumidor entra, ele não pára na porta, 
pára no meio da loja. Esse lugar não deve ser destinado aos produtos valorizados”, explica. 

No caso de lojas populares, todas as mercadorias podem ser expostas na área de vendas, 
ao contrário de ambientes mais sofisticados, que devem ter apenas um ou dois exemplares à 
mostra. “Em lojas voltadas às classes A e B, a exposição segue a valorização da mercadoria. Na 
venda de um produto de grife, o cliente precisa ter a impressão de que a peça é quase exclusiva. 
Neste caso, o ideal é deixar poucas peças à mostra”, recomenda Strunck. 

Dicas 
- A exposição dos produtos é um dos fatores principais para a estimulação da compra. 
- A vitrine deve concentrar os produtos nos quais o lojista deseja dar maior visibilidade e 

ser renovada periodicamente. 
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- Os produtos em destaque no interior da loja são os que mais vendem. 
- Produtos muito procurados, independentemente da exposição, devem ser colocados no 

fundo da loja, para possibilitar que o cliente passeie pela área de vendas. 
- Em lojas sofisticadas, o cliente precisa ter a impressão de que o produto é quase 

exclusivo. 
 

Análise da rentabilidade no merchandising 
 
Este tópico não tem a pretensão de propor uma maneira de medir a rentabilidade com o 

uso do merchandising, mas baseado em Silva (1990), Parente (2000) e Wellhoff e Masson 
(1997), através do levantamento bibliográfico apresentado pelos autores, demonstrar algumas das 
várias maneiras para que o varejista verifique o retorno sobre os investimentos em 
merchandising. 

Tanto os espaços como as áreas de venda estão ficando cada vez mais escassos em função 
do elevado número de itens de produtos que precisam ser armazenados e expostos no PDV, 
número este que não pára de crescer a cada ano, com novos lançamentos e extensões de linha. 
Portanto, se entendermos que o espaço representa hoje o principal indicador de produtividade no 
varejo, fica claro que a gestão eficaz desse recurso pode significar a diferença entre o sucesso e o 
fracasso do estabelecimento comercial. 

Para melhorar a eficácia na alocação dos espaços da loja às diferentes marcas e categorias, 
existem diversos softwares disponíveis no mercado, que realizam simulações e geram relatórios 
com base em indicadores de rentabilidade, que proporcionam maior agilidade e menor risco ao 
processo de decisão. Por mais simples que possa ser o funcionamento desses sistemas, é 
necessário conhecermos os métodos de cálculo da rentabilidade por item e por mix de produtos, 
para compreendermos melhor a importância dessa ferramenta, e percebermos que, quando se 
trata de gestão de produtos no varejo, as aparências muitas vezes enganam. 

 
MÉTODOS DE ALOCAÇÃO DE ESPAÇO 
Com base em Parente (2000), analisaremos três métodos utilizados para avaliar a alocação 

dos espaços às diferentes categorias e departamentos em uma loja, cada qual adotando um 
indicador específico, que são: o índice de produtividade de vendas; o indicador de lucro bruto por 
espaço; e o índice comparativo GM-ROIÁrea de venda. Através de exemplos práticos e simples, 
demonstraremos a aplicação de cada índice, bem como a interpretação de seus resultados: 

- Índice de Produtividade de Vendas 
Este primeiro indicador é usado para se analisar a relação entre o espaço utilizado pela 
categoria e sua participação nas vendas totais do ponto-de-venda. Na tabela a seguir, 
apresentamos a comparação de três departamentos, e as decisões mais prováveis na 
tentativa de se otimizar a utilização dos espaços, supondo que o PDV em questão 
tenha aproximadamente 500 m2 de área de venda, e vendas mensais da ordem de R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais). 
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Categoria m2 de área 
de venda 

% 
espaço 

Vendas em 
R$ mil 

Vendas / m2 % 
vendas 

Produtividade 
de vendas 

Decisão provável 

Vinhos 8 m2 1,6 % 5,0 $    625 / m2 0,63 % 0,39 Diminuir espaço 
Cerveja 18 m2 3,6 % 43,0 $ 2.389 / m2 5,38 % 1,49 Aumentar espaço 
Café 6 m2 1,2 % 20,0 $ 3.333 / m2 2,50 % 2,08 Aumentar espaço 
Tabela 2. Adaptada de Parente, 2000. 

 
Quanto mais o índice se aproximar do resultado 1, mais equilibrada a relação entre a 
participação nas vendas e o espaço ocupado. Resultados menores que 1 indicam a 
possibilidade de se diminuir o espaço utilizado, e quando maiores, significam que os 
departamentos podem ser ampliados. 

- Indicador de Lucro Bruto por Espaço 
Por sua vez, esta segunda metodologia avalia a compatibilidade entre a participação da 
categoria no lucro bruto da loja e o espaço utilizado para a exposição de seus 
produtos. O indicador é obtido através da divisão do percentual de lucro bruto da 
categoria pelo percentual de espaço ocupado, conforme demonstra a tabela a seguir, 
considerando um lucro bruto total da loja de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais): 
 

Categoria % 
espaço 

Vendas em 
R$ mil 

% margem 
bruta 

Lucro bruto 
$ / mês 

% lucro 
bruto 

Lucro / 
espaço 

Decisão provável 

Vinhos 1,6 % 5,0 30 % $ 1.500 0,94 % 0,59 Diminuir espaço 
Cerveja 3,6 % 45,0 7 % $ 3.150 1,97 % 0,55 Diminuir espaço 
Café 1,2 % 20,0 12 % $ 2.400 1,50 % 1,25 Aumentar espaço 
Tabela 3. Adaptada de Parente, 2000. 

 
Observe-se que, através deste segundo indicador, a seção de Cerveja provavelmente 
teria sua área de venda reduzida, pois a participação do lucro bruto da categoria em 
relação ao espaço ocupado está aquém do resultado 1 que poderia ser considerado 
como ideal. Por outro lado, o indicador reforça a decisão de diminuir a área da seção 
de Vinhos e de ampliar o espaço dedicado à categoria de produtos de Café. 

- Índice Comparativo GM-ROIÁrea de venda 
Segundo Parente (2000:311), o GM-ROI (retorno da margem bruta sobre o capital 
investido em estoque) é “um indicador muito completo, pois leva em conta [...] o 
lucro bruto e o investimento em estoque dos produtos analisados”. O autor sugere que 
seja dividido o GM-ROI da categoria pelo GM-ROIÁrea de venda médio da loja, portanto, 
na tabela a seguir apresentaremos primeiro o método para se obter o GM-ROI médio 
e, em seguida, o cálculo do índice de cada departamento, tendo como base o lucro 
bruto da loja de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e o valor dos estoques na 
área de venda de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais): 
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% margem bruta Vendas em 
R$ mil (mês) 

Lucro bruto em 
R$ mil (mês) 

Valor do estoque da 
loja em R$ mil 

GM-ROI médio em dias 
(Estoque / lucro x 30)  

20% 800,0 160,0 350,0 66
 

Categoria Vendas 
em R$ mil 

% margem 
bruta 

Lucro bruto 
$ / mês 

Estoque em $ 
na área de 

vendas 

GM-ROI 
área de vendas 

em dias 

Índice 
GM-
ROI 

Decisão 
provável 

Vinhos 5,0 30 % $ 1.500 $ 7.000 140 2,13 Diminuir espaço 
Cerveja 45,0 7 % $ 3.150 $ 7.500 71 1,09 Manter espaço 
Café 20,0 12 % $ 2.400 $ 4.000 50 0,76 Aumentar espaço
Tabela 4. Adaptada de Parente, 2000. 

 
Ao contrário dos outros dois indicadores, os resultados abaixo de 1 indicam a 
necessidade de ampliação da área e, acima dele, sugere-se que os espaços dos 
departamentos sejam diminuídos, portanto, essa terceira análise reforça a necessidade 
de redução da área dedicada à categoria de Vinhos, e do aumento da seção de Café, 
enquanto que a recomendação mais apropriada para as Cervejas seria a de manutenção 
da área alocada. A tabela a seguir resume os indicadores e as decisões mais adequadas 
a cada caso: 
 

Categoria Índice de Produtividade de 
Venda 

Indicador de Lucro Bruto 
por Espaço 

Índice Comparativo 
GM-ROIÁrea de venda 

0,39 0,59 2,13 
Vinhos 

Diminuir espaço Diminuir espaço Diminuir espaço 
1,49 0,55 1,09 

Cerveja 
Aumentar espaço Diminuir espaço Manter espaço 

2,08 1,25 0,76 
Café 

Aumentar espaço Aumentar espaço Aumentar espaço 
Tabela 5. Adaptada de Parente, 2000. 

 
Ao utilizar os três indicadores para a análise da adequação do espaço às categorias de 

produtos, adquirimos maior segurança para a tomada de decisão. 
 
CÁLCULO DA RENTABILIDADE DO PRODUTO 
Com base em Wellhoff e Masson (1997), descreveremos os procedimentos para que se 

possa chegar a um resultado real a respeito da rentabilidade de um produto. Para isso, será 
preciso compreendermos as seguintes informações e termos básicos: 

- PC: preço de compra, deduzidos os impostos (ex: ICMS) e descontos; 
- PVC: preço de venda ao consumidor; 
- PV: preço de venda, deduzidos os impostos; 
- QV: quantidade vendida ao longo de determinado período de tempo (em geral, um 

ano); 
- BV: bonificações por volume, verba para propaganda cooperada, ou outros valores 

que não são descontados da fatura comercial, mas que representam vantagens ao 
varejista; 
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- A: área ou espaço utilizado para a exposição do item (em metro linear das prateleiras 
ou em metro quadrado ocupado); 

- NME: nível médio do estoque (em unidades e dias); 
- VME: valor médio do estoque (em moeda); 
- PP: prazo de pagamento (em dias). 
Vamos analisar agora um exemplo adaptado de Wellhoff e Masson (1997:197), no qual 

dois produtos concorrentes são comparados, e as decisões mais óbvias com base nos resultados 
são levantadas. Considere que o produto A é uma marca de azeite de oliva nacional e bastante 
conhecida, de alto giro, mas que se vende com margens muito reduzidas; o produto B é um azeite 
importado de menor preço, quase desconhecido, com o qual se pode obter alguma margem. 
Portanto, vejamos: 

 
Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
PVC (Preço de Venda ao Consumidor)  R$ 14,30 R$ 12,50
% Impostos (ICMS)  18 % 18 %
PV (deduzidos os impostos) PVC / (1 + 0,18) R$ 12,12 R$ 10,59
PCB (Preço de Compra Bruto)  R$ 13,20 R$   9,20
% de Desconto sobre a Fatura  3 % 0 %
PC (Preço de Compra Líquido)  R$ 12,80 R$   9,20
MC (Margem de Contribuição Unitária) PV – PC R$ (0,69) R$   1,39
M% (Percentual da MC) (MC / PV) x 100 – 5,7 % 13,2 %
Tabela 6. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
A partir dos preços de compra e venda, são deduzidos os impostos e descontos para então 

subtrairmos o Preço de Compra do Preço de Venda e obtermos a Margem de Contribuição 
unitária, e o seu percentual correspondente. Com base na tabela 2, qual marca de azeite deve ser 
priorizada em função de sua rentabilidade? Vejamos: 

 
Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
QV (Quantidade Vendida no ano)  12.800 un. 3.500 un.
R (Receita Bruta) PVC x QV R$  183.040,00 R$ 43.750,00
LB (Lucro Bruto) MC x QV R$   (8.772,56) R$   4.876,27
BV (Bonificação por Volume)  R$    12.000,00 R$          0,00
LC (Lucro Comercial) LB + BV R$      3.227,44 R$   4.876,27
Tabela 7. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
Com base nos resultados acima, a tendência de qualquer encarregado de produto de uma 

loja de auto-serviço é priorizar o produto B em detrimento do A que, graças às bonificações, 
consegue evitar o prejuízo. Assim, seria de se esperar que ao produto B fosse concedido mais 
espaço na área de venda. 

Utilizando os resultados acima, faremos os cálculos para encontrarmos a rentabilidade do 
espaço ocupado por cada produto nas prateleiras, e a rentabilidade dos estoques. 
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Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
LC (Lucro Comercial) LB + LL R$      3.227,44 R$   4.876,27
A (Área em metro quadrado)  2 m2 4 m2

Taxa de Rentabilidade da Área LC / A R$ 1.613,72 por m2 / ano R$ 1.219,07 por m2 / ano
NME (Nível Médio do Estoque em un.)  185 un. 1.100 un.
VME (Valor Médio do Estoque em $) NME x PC R$      2.368,74 R$ 10.120,00
Taxa de Rentabilidade do Estoque LC / VME 136 % 48 %
Tabela 8. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
Como o azeite B é importado, o volume de compra por pedido é alto, e ele deve ficar por 

um longo tempo no estoque (aproximadamente 4 meses). Por outro lado, o azeite A tem giro 
rápido (5 dias), e a entrega é feita duas vezes por semana. Isso o torna quase três vezes mais 
rentável que o azeite B, portanto, mais interessante do que se podia imaginar. Provavelmente ele 
continuará sem perder espaço para o importado nas prateleiras. 

Há ainda um outro aspecto a ser analisado. Em razão dos prazos médios de pagamento aos 
fornecedores serem, em alguns casos, bem maiores que o tempo médio de rotatividade dos 
estoques, alguns produtos no trade se vendem de três a até cinco vezes ou mais até a data do 
vencimento. 

Esse fato permite ao varejista obter ainda o Lucro Financeiro. Para Wellhoff e Masson 
(1997:201), “a importância dos ganhos financeiros é significativa para os comerciantes [...] e para 
nós, em merchandising, podem ser determinantes para a rentabilidade dos produtos”. 

Para calcularmos esses valores, precisamos converter o índice de Nível Médio dos 
Estoques em unidades para dias: 

NMEd = NMEu / (QV / 365) 
Em seguida, calculamos o período de Crédito Médio em dias, que corresponde à subtração 

do Nível Média de Estoque em dias do Prazo de Pagamento (em dias também): 
CRMd = PPd – NMEd 
A idéia é encontrar o quanto esse número de dias representa em dinheiro em caixa. É fácil 

compreendermos que esse ganho é obtido às custas do fornecedor, pois enquanto a fatura não 
vencer, o varejista retém em caixa o valor total da mercadoria adquirida, e também os impostos 
sobre as vendas (ICMS), portanto, o cálculo que será feito a seguir deve utilizar o Preço de 
Compra da mercadoria com impostos. Adotaremos o termo Fluxo de Caixa Gratuito para 
traduzir o que Wellhoff e Masson (1997:203) chamam de TRG (Tesoreria Gratuita): 

FLG = (QV / 365) x CRMd x (PC + Impostos) 
Vamos retomar o exemplo dos produtos A e B: 
 

Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
PPd (Prazo de Pagamento em dias)  75 dd. 0 dd.
NMEd (Nível Médio de Estoque em dias) NMEu / (QV/365) 5 dd. 115 dd.
CRMd (Crédito Médio em dias) PPd - NMEd 70 dd. 0 dd.
FLG (Fluxo de Caixa Gratuito) (QV/365) x CRMd x (PC + Imp.) R$ 32.275,81 R$        0,00
Tabela 9. Adaptada de Wellhoff e Masson. 
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Por ser pago à vista, o azeite B não gera Fluxo de Caixa Gratuito, pelo contrário, ele 
imobiliza o recurso financeiro, mas produz uma boa margem. O azeite A, apesar de gerar um 
Lucro Comercial menor que o B, proporciona um Fluxo de Caixa Gratuito significativo. Resta 
agora calcularmos o Lucro Financeiro obtido através do Fluxo de Caixa do azeite A, 
multiplicando-o por uma taxa de juros anual média: 

 
Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
FLG (Fluxo de Caixa Gratuito)  R$ 32.275,81 $ 0
TJ%  10% 10%
LF (Lucro Financeiro) FLG x TJ% R$ 3.227,58 R$        0,00
Tabela 10. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
A partir desse novo resultado, calculamos o Lucro Total dos produtos: 
 

Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
LB (Lucro Bruto) R$   (8.772,56) R$   4.876,27
BV (Bonificação por Volume) R$   12.000,00 R$          0,00
LF (Lucro Financeiro) R$     3.227,58 R$          0,00
LT (Lucro Total) LB + BV + LF R$     6.455,02 R$   4.876,27
Tabela 11. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
E por último, as taxas de rentabilidade real de cada produto: 
 

Parâmetros Cálculo Azeite A Azeite B 
LT (Lucro Total)  R$     6.455,02 R$   4.876,27
A (Espaço em metro quadrado)  2 m2 4 m2

Rentabilidade Total da Área LT / A R$ 3.227,51 por m2 / ano R$ 1.219,07 por m2 / ano
NME (Nível Médio do Estoque em un.)  185 un. 1.100 un.
VME (Valor Médio do Estoque em $) NME x PC R$      2.368,74 R$ 10.120,00
Rentabilidade Total do Estoque LT / VME 273 % 48 %
Tabela 12. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
Ao olhar esses números finais, o encarregado de produto que quase diminuiu o espaço do 

azeite A nas prateleiras se dá conta de que o contrário seria o mais correto. 
 
CÁLCULO DA RENTABILIDADE DE UM MIX DE PRODUTOS 
Em alguns casos, pode haver a necessidade de encontrar a rentabilidade de toda uma 

família de produtos que se apresenta sob uma mesma marca para diversos itens. Segundo 
Wellhoff e Masson (1997), os princípios do cálculo são os mesmos, mas os dados básicos são um 
pouco diferentes. Ao invés de trabalharmos com Preços de Compra e Venda, Quantidades 
Vendidas, etc., utilizaremos o Valor Faturado pelo Fornecedor (VFF), o Coeficiente 
Multiplicador ou markup (CM), e o Nível Médio de Estoque em dias (NMEd). 

Para calcularmos o Lucro Bruto do mix de produtos, usaremos a seguinte fórmula: 
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LB = VFF x CM – VFF 
 1 + % Impostos  
Para o cálculo do Valor Médio do Estoque, temos: 
VME = VFF x NMEd 
 365  
A partir dos resultados obtidos por esses cálculos, podemos obter também o Lucro 

Líquido e a Taxa de Rentabilidade da Área e do Estoque. 
Para encontrarmos o Fluxo de Caixa Gratuito, podemos usar também o Valor Faturado 

pelo Fornecedor, segundo Wellhoff e Masson, da seguinte forma: 
FLG = VFF x (1 + % Impostos) 
 365 
Com o Fluxo de Caixa Gratuito, podemos calcular o Lucro Financeiro, adotando o mesmo 

método descrito anteriormente, e as taxas reais de rentabilidade do mix. 
 
ANÁLISE DA RENTABILIDADE PARA O PONTO DE VENDA 
Para Silva (1990:153): 
 

...todo produto colocado numa loja para ser vendido representa, em termos 
econômicos, um conjunto de lucros e custos que precisam ser analisados para 
que se possa ter uma idéia clara da contribuição desses produtos para a 
rentabilidade geral da loja. Entre os elementos mais importantes se destaca o 
espaço que cada produto ocupa na loja, conseqüentemente, este assunto diz 
respeito ao merchandising. 
 

Ainda segundo o mesmo autor, existem três tipos de custos associados ao espaço da loja: o 
aluguel da loja ou o valor do retorno do capital imobilizado no imóvel; o custo de depreciação 
dos equipamentos; e o custo de manutenção dos equipamentos. 

Recorreremos a outro exemplo para ilustrarmos o assunto: 
 

Custo Valor 
Valor do aluguel $ 2.400.000 / ano
Valor da depreciação dos equipamentos* $ 1.200.000 / ano
Manutenção ** $    300.000 / ano
CE (Custo Total do Espaço) $ 3.900.000 / ano
• Considerando um total de $ 6.000.000 em equipamentos, que devem ser substituídos em cinco anos. 
• ** Taxa de manutenção de 5% ao ano sobre o valor dos equipamentos. 
Tabela 13. Adaptada de Silva. 

 
Outros dados devem ser levantados para que possamos encontrar a rentabilidade gerada 

pelo ponto-de-venda. São eles: o Custo de Manuseio (mão-de-obra) e o total das Despesas Fixas, 
ambos em valores anualizados. A soma deles ao Custo Total do Espaço nos dá o Custo Total 
anual da loja: 
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Parâmetro Valor 
CE (Custo Total do Espaço) $   3.900.000 / ano 
CM (Custo de Manuseio – mão-de-obra) $   7.500.000 / ano 
DF (Total das Despesas Fixas) $ 12.000.000 / ano 
CT (Custo Total) $ 23.400.000 / ano 
Tabela 14. Adaptada de Wellhoff e Masson. 

 
No cálculo da rentabilidade por produto descrito anteriormente, encontramos o Lucro 

Total dos produtos A e B, conforme definição de Wellhoff e Masson (1997). A soma desses 
Lucros Totais, gerados por todos os itens de produto, só pode ser obtida a partir de relatórios 
parametrizados no sistema de informação gerencial do PDV pois, em média, uma loja de auto-
serviço possui aproximadamente 20.000 itens de produtos cadastrados, o que torna o cálculo 
manual individual de cada um deles em uma tarefa impossível. Ao subtrairmos do Lucro Total 
dos Produtos o Custo Total (CE + CM + DF), e dividirmos o resultado pela área de exposição e 
venda da loja, encontramos então a Taxa de Rentabilidade do Ponto-de-Venda: 

 
Parâmetro Área 
Área de Vendas* 1.200 m2 
Área de Exposição 600 m2 
AT (Área Total) 1.800 m2 
* Conforme vimos anteriormente, a área pode também ser calculada com base no 
metro linear de prateleiras utilizadas no ponto-de-venda. 

 
Parâmetro Cálculo Valor 
LTP (Soma do Lucro Total dos Produtos / ano) $ 32.000.000 / ano  
CT (Custo Total / ano) $ 23.400.000 / ano 
LF (Lucro Final) LTP – CT $   8.600.000 / ano 
Taxa de Rentabilidade do Ponto-de-Venda LF / AT $ 4.777 por m2 / ano 

 
De maneira geral, os cálculos apresentados foram todos adaptados de Wellhoff e Masson 

(1997), Parente (2000) e Silva (1990), mas outros métodos sobre a análise do desempenho 
varejista foram pesquisados. O fato é que, em nenhum deles, os Lucros Financeiros provenientes 
das vantagens obtidas nas negociações de prazos de pagamentos foram levados em consideração, 
por isso, optou-se por adotá-los como base para o desenvolvimento deste assunto. Ao fazer uma 
análise, mesmo de caráter exploratório, procurou-se preocupar em fornecer ao gestor de varejo 
modelos para se medir a eficiência e o retorno com as estratégias de merchandising. 

 
Considerações Finais 
 

Quando perguntamos a um empresário se ele investe em propaganda, ou no treinamento 
de seu pessoal, estamos considerando que a resposta negativa a essa pergunta representa uma 
alternativa possível. Agora, se perguntássemos a um administrador de varejo se ele investe em 
merchandising, tal possibilidade não faria o menor sentido. 
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Entendemos que, para o varejista, não exista uma opção entre se investir ou não em 
merchandising. Em qualquer ponto-de-venda que visitarmos, encontraremos sempre uma 
organização do espaço interno que, a princípio, tente facilitar a circulação dos consumidores e o 
acesso aos produtos; veremos sempre algum material promocional exposto aqui ou ali, tentando 
atrair a atenção do cliente; estaremos sempre envolvidos por algum tipo de atmosfera no PDV, 
planejada ou não, agradável ou não; enfim, o que queremos dizer é que todo e qualquer 
estabelecimento comercial pratica o merchandising, ou seja, de alguma forma ele canaliza seus 
esforços e recursos com a intenção de se vender mais, com maior lucro. A questão, portanto, não 
é saber se ele investe ou não em merchandising, e sim se esses esforços estão sendo direcionados 
de forma correta, planejada e integrada com as demais funções gerenciais do ponto-de-venda. 

Acreditamos que os cálculos para análise da rentabilidade, apresentados neste capítulo, 
sejam um meio confiável para se medir a eficiência e a eficácia das ações de merchandising que 
estejam sendo executadas no PDV, para que então possamos trabalhar em busca do ponto ideal 
de investimentos que proporcionem o melhor retorno para as operações do varejo, e no 
aperfeiçoamento das técnicas de organização da loja, de comunicação interna e de exibição de 
produtos. 

Com a pesquisa bibliográfica realizada foi possível observar diferentes métodos de 
abordagens para aplicar as técnicas de merchandising, bem como verificar o retorno financeiro. 
Da análise apresentada esperamos contribuir para que os profissionais, gestores envolvidos com 
varejo tenham condições de refletir sobre a importância da técnica no atual momento de 
globalização pelo qual passa o varejo. 

Um ponto que deve ser observado é que as abordagens utilizadas devem ser atualizadas 
com o tempo, já que assistimos a uma grande evolução nos formatos de varejo com a extinção de 
alguns tipos e o aparecimento de outros. Com tantas abordagens diferentes, fica clara a 
importância de buscar um caminho que retrate as diferenças e semelhanças do varejo Brasileiro. 
Fica o desafio para novos trabalhos, propondo novos critérios, pois no varejo contribuições serão 
sempre bem vindas. 
 
Questões para reflexão 
 
1. Como você explicaria as diferenças existentes entre a promoção de vendas e o 

merchandising? Cite alguns exemplos sobre como o merchandising pode usar a promoção de 
vendas para alcançar seus objetivos. 

2. Na sua opinião, de que forma o merchandising pode contribuir para o fortalecimento das 
relações entre o fornecedores, varejistas e consumidores? 

3. Que tipos de decisão podem ser tomadas na administração de varejo a partir dos índices de 
rentabilidade de produtos, mix de produtos e do ponto-de-venda? 

4. Você é gerente de merchandising de uma organização supermercadista com dez lojas, muito 
bem localizadas e com estacionamento próprio. A área de vendas é de 1.000m2; média de dez 
check-outs, bons layouts, gôndolas com produtos bem distribuídos e bons pontos extras para 
expor os produtos. 
Os clientes são das classes A e B com funcionamento 24 horas. 
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É solicitado que realize um trabalho de alto impacto com a realização de merchandising. 
Monte um plano de ação relacionando as melhores técnicas de merchandising para divulgar o 
lançamento do novo produto “Vinho Tinto de Mesa”, e também relacione: 

- quantidade de caixas dos produtos;  
- espaços nas gôndolas;  
- pontos extras para promoção;  
- fixação de material promocional;  
- tempo da promoção (início e fim). 
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