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O Relacionamento entre ponto de venda e o consumidor 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 

Considerar o ponto de venda (PDV) como um importante canal de 

comunicação, até meados da década de noventa, era balela. Até então, todo o 

orçamento de marketing das grandes indústrias deste país era canalizado para os 

tradicionais veículos de comunicação, como TV, rádio, jornal, revista e 

“outdoor”; a premissa consistia em para estabelecer uma comunicação criativa e, 

consequentemente, eficaz, era suficiente assegurar o sucesso do produto e 

cativar o consumidor.  Estes dogmas começaram a cair  com o advento da chamada 

mídia alternativa (cartazes em ônibus, placas de rua, painéis eletrônicos, mídia 

móvel e outros).  Deve-se alertar para o fato de que o consumidor brasileiro é 

bombardeado, em média, por cerca de 2 mil mensagens publicitárias diariamente. 

Sendo necessário, para estabelecer uma comunicação eficaz, chegar mais 

próximo do consumidor, através desse prisma, o PDV se torna 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 contexto, a 

mídia de PDV para se praticar o bom e velho 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 o POPAI (Point-

of-Purchase Advertising Institute),  maior instituto de estudos de PDV do mundo, 

o consumidor demora em média 5 segundos para optar entre uma marca e outra 

numa gôndola de supermercado. Os olhos do consumidor percorrem as gôndolas 

a 100kmh; além disso, 66% das decisões sobre marca são tomadas no ponto de 

venda. 

São inúmeras, e das mais inusitadas, as estratégias para cativar o cliente 

no PDV. Pode-se verificar,  hoje, os supermercados adotando os “Hostess” e 
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vigilantes de preço; são os novos personagens da guerra das gôndolas. As 

empresas querem acabar com o “volte sempre” robotizado e, para isso contratam 

pessoas para auxiliarem o consumidor no PDV. Os supermercados Pão de 

Açúcar,  Cândia, Sé, já vêm util izando com sucesso essa estratégia, pois em 

épocas de preços nivelados o consumidor quer mais é ser bem tratado e receber 

serviços extras que transformem o produto em produto ampliado. Essa é a grande 

estratégia. 

Outra experiência que vem sendo utilizada no PDV com sucesso, para 

chamar a atenção do consumidor, é a estratégia que a Nutril ,  l íder no segmento 

de leite em pó de Minas Gerais,  está usando; ela instalou chips e sensores nas 

gôndolas de leite em pó; o sensor faz a leitura da passagem do consumidor e 

aciona uma gravação de 12 segundos; para chamar ainda mais a atenção do 

consumidor, a gravação começa com o mugido de uma vaca para logo após 

descrever os atributos e pontos fortes do produto. Segundo informação da 

empresa o resultado das vendas foi da ordem de 45%, comprovando o sucesso 

mercadológico da estratégia adotada. 

São vários os obstáculos que impedem a massificação da mídia de ponto de 

venda, mas, no atual cenário, indústria e varejo possuem visões diferentes com 

relação aos objetivos desse tipo de merchandising. A indústria quer ver sua 

marca na melhor posição e em todos os pontos de vendas, enquanto o varejo sabe 

que sua marca é constituída pelo mix ideal de produtos, preço, serviço e 

condições da loja. Na verdade, embora os objetivos sejam diferentes, a grande 

tendência seria estabelecerem um relacionamento para tratar a questão 

objetivando posicionar a marca e cativar os clientes. 

Contamos, hoje, com uma ampla e mais barata tecnologia, como o ponto de 

venda aromático, displays de ultima geração, avançadas técnicas de exposição e 

muito mais. O que se pode notar é que o merchandising no PDV deve  ser muito 

mais explorado para relacionar-se com o cliente; está claro, também, que ainda 

não existe uma sinergia plena entre indústria e varejo, cabendo uma união entre 

ambos para buscarem os mesmos objetivos. Quem ganhará? O consumidor que 
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não contará mais simplesmente com o ponto de venda como ponto de compras.  

Ele poderá fazer do momento da compra um ato de prazer e entretenimento.  


