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RESUMO

AMARAL, Vanessa. Merchandising no ponto-de-venda: o Caso do Banco do Brasil.
72f Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

Este trabalho tem como objetivo Identificar e analisar os processos de merchandising
e sua utilização nas agências do Banco do Brasil S.A. da grande Florianópolis, considerando o
primeiro trimestre de 2004. 0 presente estudo foi realizado através de metodologias
qualitativas de coleta de dados, pesquisa documental e observação livre, com embasamento
bibliográfico e estudo de caso, buscando abranger a máxima amplitude na descrição,
explicação e compreensão do foco do estudo através da triangulação de dados. Em seu
desenvolvimento procurou-se descrever os processos de merchandising utilizados pelas
empresas nos dias atuais considerando-o como técnica do complexo mercadológico, que visa
colocar no mercado o produto ou serviço certo, na hora certa, no lugar certo em quantidade e
preço certo, de maneira que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas
ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar a decisão de compra dos consumidores.
Procurou-se também relacionar outros elementos do composto de marketing que agem
paralelamente ao merchandising, servindo de suporte para sua aplicação e desenvolvimento.
No estudo de caso foi analisado o Banco do Brasil S.A., empresa de grande importância do
setor financeiro e que devido a grande quantidade de agências espalhadas por todo Brasil e
exterior, apresenta a utilização de merchandising com um alto nível de padronização, visando
assegurar a unicidade, a transparência e a objetividade do discurso através da criação de uma
imagem que reflita tradição, solidez e modernidade.

Palavras-chave: Marketing — Merchandising — Ponto-de-venda.
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1

IN TRO D UÇÃ O

praticamente impossível encontrar hoje em dia um único local que ofereça
produtos ou serviços sem ao menos um item de merchandising. 0 ponto-de-venda
representa o momenta e o lugar para onde convergem todos os elementos que compõem a
venda: o produto, o consumidor e o dinheiro. É o momento em que é decidida a compra de
um produto ou do concorrente.
Conhecer e desenvolver técnicas de merchandising atualmente faz parte do sucesso
ou não dos produtos. De acordo com os dados da Unidade Brasileira de Point-of-Purchase
Adverstising International (Popai-Brasil), entidade internacional que acompanha a
implementação de merchandising nos pontos-de-venda, dos R$ 9,9 bilhões direcionados para
campanha promocional no período de 2003, R$ 4,2 bilhões foram aplicados em ações dentro
do ponto-de-venda (PEACH., 2004).
O setor de serviços vem se desenvolvendo gradativamente, hoje representando
expressiva parcela da economia. Em países desenvolvidos como os Estados Unidos e Reino
Unido, por exemplo, o setor representa 72% do PIB. No Brasil representa aproximadamente
52% (LAS CASAS, 2000). Com o aumento do desenvolvimento deste setor, vem crescendo
também a aplicação do marketing, a consciência da importância do consumidor e o
merchandising.
O Banco do Brasil S.A. (BB) é uma instituição financeira, que atua hi quase dois
séculos no pais. Seu principal objetivo é satisfazer todos que são, direta ou indiretamente,
ligados ao banco: clientes, funcionários, acionistas, parceiros e a sociedade como um todo.
O Banco do Brasil é a maior organização bancária do Pais e uma das 100 maiores
instituições financeiras do mundo. Sio 37 agências no exterior e 12.930 pontos de
atendimento no território nacional. Sao 3.218 agencias no Brasil, 698 agências na Regido
Sul e 176 agências no Estado de Santa Catarina.

1.1

Problema e Tema
Com as inúmeras opções ofertadas pelos concorrentes, fazer com que o consumidor

escolha uma determinada empresa ou marca e fidelizá-lo, virou tarefa muito dificil no atual
mercado. Por isso surge a necessidade de se estudar o merchandising, fator de grande
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importância na hora de motivar e influenciar a decisão de compra dos consumidores. É no
ambiente do ponto-de-venda que o consumidor entra em contato com o produto ou serviço e
onde é realizada a compra, por esses fatores esse trabalho seguiu o tema: Merchandising no
ponto-de-venda.
Para aprofundar o tema e melhor visualizá-lo na prática, foi analisado o problema:
"Como são utilizados os processos de merchandising nas agências do Banco do Brasil S.A.,
particularmente na área da grande Florianópolis, considerado o primeiro trimestre de
2004 "?

1.2

Objetivos e Abrangências
Neste item, procura-se dar uma visa() geral do assunto da pesquisa com a

apresentação dos objetivos relacionados a seguir.

1.2.1 Objetivo geral
Identificar e analisar os processos de merchandising e sua utilização nas agências
do Banco do Brasil S.A. da grande Florianópolis, considerando o primeiro trimestre de
2004.

1.2.2 Objetivos específicos
)

identificar os processos de merchandising utilizados atualmente nas
empresas;

b)

relacionar os aspectos de merchandising nos pontos-de-venda que podem
influenciar as vendas;
identificar, descrever e analisar a adoção de merchandising nas agencias do
Banco do Brasil S.A.
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No que se refere A. abrangência do estudo em questão, optou-se pela análise das
agências do Banco do Brasil S.A., em função das seguintes particularidades: o perfil da
empresa e sua colocação no mercado atual, disponibilidade de informações referentes ao
merchandising utilizado na empresa e acesso do pesquisador a informações e documentos
da organização.

1.3 Justificação do estudo
0 marketing é hoje importante e indispensável nas relações de comércio e na
tomada de decisões. A competição do mercado, as novas técnicas, os novos conceitos de
compra/ venda necessitam de ações eficientes rumo à prosperidade das empresas.
Portanto, não se pode deixar de compreender a importância do merchandising e
essa quantidade imensa de esforços integrados no composto da comunicação consumidorconsumo, para obtermos maiores e melhores resultados, consolidando produtos, marcas e
serviços. 0 consumidor precisa interagir com o produto e o ponto-de-venda para sentir-se
presente, participante e dentro de um espaço totalmente voltado para suas aspirações e
necessidades.
Essa realidade está exigindo a evolução das ferramentas de merchandising
utilizadas nessa comunicação, pensando-se cada vez mais em como atrair, seduzir,
memorizar, enfim, trabalhar todos os sentidos e sensações, resultando na criação da
ambientação do produto no ponto-de-venda.
Segundo Blessa (2003), atualmente os gastos com merchandising nos pontos-devenda são cada vez maiores. Entre as razões para este aumento está: o comportamento do
consumidor, com um índice de 85% de decisão de compra dentro dos pontos-de-venda, e
sendo o merchandising uma técnica que visa motivar e incentivar a decisão de compra na
mente dos consumidores, esta ferramenta acaba se confirmando como uma poderosa arma
mercadológica.
Com o processo de modernização continua no mercado global, a área de serviços
no Brasil, passa atualmente por investimentos e crescimento, onde o marketing e mais
especificamente o merchandising tornam-se de grande importância como ferramentas de
alavancagem dos negócios.
0 Banco do Brasil S.A, é a maior instituição financeira da América Latina. Seu
diferencial reside no fato de ser ao mesmo tempo estratégico e competitivo, público e
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comercial. Nos últimos anos respondeu ao desafio da competição do mercado globalizado
promovendo ajustes organizacionais com base no foco ao cliente, com ênfase ainda maior
na segmentação de mercados prioritários e no atendimento personalizado.
Também vêm sendo adotadas e reforçadas melhorias em toda a organização. Novos
produtos, voltados para a necessidades dos clientes, estão sendo lançados. Para simplificar o
atendimento, investiu-se na otimização do processo de crédito, no tocante A simplificação,
desburocratização e automatização.

O resultado deste bom desempenho do Banco do Brasil, pode ser visto nos números
do seu Ultimo exercício. Em 2003, o volume de créditos do BB cresceu 23,4%, enquanto no
estante do setor bancário, o crescimento foi de 4%, e pretende crescer ainda mais em 2004
por meio de seus clientes.
Uma revisão da literatura possibilitou dizer que o merchandising apesar de ser
muito utilizado nas empresas e no setor bancário, muito provavelmente ainda não foi
estudado, com tal rigor pretendido.
Foi possível realizar a pesquisa devido, principalmente , ao apoio institucional da
Universidade Federal de Santa Catarina e da Graduação em Administração, bem como,
disponibilidade de professor orientador especializado na Area de marketing, além do
interesse da autora e da permissão ao estudo do Banco do Brasil S.A.
As considerações precedentes mostram que o tema, satisfez as condições de
importância, originalidade e visibilidade, propostas por Castro (1971).
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta etapa apresenta as informações disponíveis e relevantes que contribuíram para
subsidiar o tema e responder ao problema de pesquisa.

2.1 Histórico do merchandising

Merchandising é uma atividade muito antiga, tanto como a venda em si, pois desde
que os homens da Idade Média começaram a escolher as ruas principais para expor suas
mercadorias, gritando e concorrendo com os demais mascates para chamar a atenção dos
passantes para seus produtos, já estavam fazendo merchandising (BLESSA, 2003).
Mas foi com as grandes mudanças ocorridas nos processos operacionais do
comércio varejista, principalmente a partir da década de 30 deste século, com o advento,
instalação e fortalecimento da técnica de auto-serviço, que houve o fortalecimento do
merchandising, visando complementar as operações mercadológicas e como forma de falar
com os consumidores por meio das próprias embalagens e produtos (SILVA, 1990).
"Entende-se por auto-serviço a forma de vender pela qual o comprador tem a
liberdade de fazer a escolha dos produtos que deseja, apanhá-los e levá-los consigo até as
caixas registradoras para pagá-los, sem que para isso haja qualquer interferência ou serviço
de pessoal da loja" (SILVA, 1990 p. 22).
Com o aparecimento dos supermercados o merchandising começou a ser feito para
dar destaque as mercadorias, a partir do layout de loja, prateleiras e corredores, até a
disposição dos produtos e sua promoção (BLESSA, 2003).
Na continuação segue um estudo mais detalhado do merchandising, analisando
primeiro suas principais diferenças em relação a outros componentes do marketing e na
continuação analisando o seu próprio desenvolvimento.
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2.2

Conceitos de merchandising

Se fosse perguntado A um grupo de pessoas o que é merchandising, certamente,
mais de 70%, responderia que é a inserção da imagem do produto em uma cena de novela
ou filme, ou seja, Merchandising editorial (Tie-in). Porem, isto não representa nem 1/3 do
que o merchandising pode proporcionar aos produtos.
Enquanto o Marketing explora a imagem da empresa como um todo, incluindo
logomarca, promoção, distribuição, mídia, tudo enfim, o merchandising é a exposição do
produto especificamente. Merchandising editorial, por exemplo, é colocar o produto no
meio de uma cena de novela. Mas existe também o merchandising no ponto-de-venda, ou
merchandising no ambiente de loja como referem-se alguns autores, que tem como
responsabilidade destacar o produto perante os demais. Assim, outdoors, placas em
padarias, ônibus, degustação em supermercados também são ações de merchandising. "Tudo
o que coloca o produto em evidência é merchandising", destaca Peach (2004 p. 01).
0 termo merchandising é um gerúndio de um verbo que deriva da palavra inglesa
merchandise, a qual se traduz para português por mercadoria. Assim,

o verbo

comerchandise significa operar mercadorias, administrar mercadorias, usar mercadorias
para operar a sua própria venda (SILVA, 1990).
Segundo a definição da American Marketing Association (2003), merchandising é
a operação de planejamento necessária para se pôr no mercado o produto ou serviço certo,
no lugar certo, no tempo certo, em quantidade e preço certo. Esforços de comunicação
realizados no ponto-de-venda de produtos ou em locais de uso de serviços, diretamente
sobre os consumidores, incluem-se nas ações de merchandising, promoção de vendas ou
propaganda. Assim cabe ao promotor de vendas harmonizar o marketing e o merchandising
para levar o produto As mãos dos clientes (CHAL,MERS, 1971).
De uma forma mais simples, pode-se dizer que merchandising é qualquer técnica,
ação ou material usado no ponto-de-venda que proporcione informação

e melhor

visibilidade A produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as
decisões de compra dos consumidores (BLESSA, 2003).
Como objetivo básico, o merchandising visa criar um cenário para o produto no
ponto-de-venda, proporcionando maior giro nos estoques, bem como atraindo e vendendo
mais por clientes, baixando os custos operacionais, aumentando o índice de rotação dos
produtos e obtendo maiores lucros. Isso engloba uma série de idéias e providências titicas
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ligadas as vendas, agindo nas areas de divulgação do produto no ponto-de-venda e na fase
final de consumação, para que ele seja comprado e consumido pelo consumidor ou usuário
(LINS, 2003).
Para Silva (1990, p. 17):
Merchandising é o planejamento e a operacionalizagdo de atividades que se
realizam em estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas de varejo e
auto-serviço, como parte do complexo mercadológico de bens de consumo, tendo
como objetivo ex/xi-1os 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.

Segundo Blessa (2003), uma pesquisa publicada por anunciantes norte-americanos
cita como funções do merchandising :
a) aumentar as vendas por impulso;
h) criar uma ligação entre propaganda e o produto no ponto-de-venda;
c) atrair a atenção do consumidor;
d) apresentar o produto de forma mais atraente;
e) obter maior cooperação do revendedor;
O realizar melhor a promoção e identificação da marca ou produto;
g) ajudar os funcionários do varejo;
h) associar o tipo de loja ao produto;
i) ajudar os representantes do fabricante e do distribuidor;
j)

obter maior cooperação dos atacadistas.

2.2.1 Merchandising versus promoção
Quando se discute merchandising, logo se identifica o conflito entre o conceito
deste procedimento mercadológico e seu uso para designar atividades promocionais. Muitas
pessoas costumam confundir merchandising com promoção. Mesmo dentro do meio de
comunicação e marketing, os profissionais não conseguem chegar num consenso sobre o
real papel deles.
Existem diversas situações distintas no qual, tanto o merchandising como a
promoção, se encontram. Duas das mais comuns e que geram confusão na cabeça do
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público são as ações feitas nas mídias eletrônicas (como TV, por exemplo) e no ponto-devenda.
Quando você vir uma inserção na TV, na qual um apresentador está divulgando
uma ação em que o telespectador é estimulado a consumir um produto e participar de um
sorteio (por exemplo: junte quatro embalagens do produto X, responda a pergunta Y e envie
para o endereço Z), voce estará diante de uma promoção. Sempre que houver uma
campanha em TV, jornal, revista, cupons, ou outras mídias, na qual o consumidor é
estimulado a interagir com a empresa anunciante, em troca de uma premiação, a ação pode
ser identificada como promoção. Imagine agora que você está assistindo a um filme ou
novela e, de repente, uma das personagens aparece tomando um refrigerante de uma marca
conhecida ou comprando um computador especifico. Não se engane, o que você está vendo
é merchandising. A intenção deste tipo de ação é fixar a marca na mente do público que está
vendo o produto sendo usado numa situação aparentemente comum, como no seu dia-a-dia.
Agora, você mudou de canal e está assistindo a um desses programas de
variedades, em que a apresentadora faz uma interrupção na pauta e passa para trás de um
balcão, onde hi um determinado produto. Esta apresentadora passa a falar das qualidades
desse produto e dos beneficios que o telespectador tea se o consumir. Neste caso, você está
assistindo a uma ação de merchandising com testemunhal, no qual o produto é apresentado
de forma direta e comercial. Seu principal objetivo é estimular o público a consumi-lo.
Após assistir o programa, você lembra que precisa comprar algo no supermercado e
ao chegar no ponto-de-venda você se dirige ao corredor de doces e bolachas. Ao observar as
gôndolas, percebe que uma determinada marca de biscoito está com um material de
divulgação diferenciado, fora do padrão do material utilizado pelo supermercado (uma faixa
de gôndola, por exemplo). Este material não é do supermercado e está destacando um
produto em especial. Neste caso você também está diante de uma ação de merchandising.
Mas supondo que neste mesmo supermercado você encontre um pacote diferente de
bolacha anunciando "Leve dois e pague um". Você está diante de uma promoção de pontode-venda. Seu objetivo não é apenas destacar o produto e sim estimular o cliente a comprálo em troca de uma bonificação, um beneficio extra e por tempo determinado, ao contrário
do merchandising onde não hi limite de tempo.
Na mecânica do merchandising em ponto-de-venda, o empresário deve levar em
consideração custos da produção do material. Além disso, se o produto não estiver no seu
próprio ponto comercial, como no exemplo do supermercado, hayed negociação com o
empreendimento para a locação e realização da ação. Com a promoção, os investimentos
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sio mais de ordem interna, como produção de embalagens diferenciadas, cálculo de
percentual de lucro (no caso de um desconto, por exemplo), negociação de preço.
Resumidamente: "Merchandising é a soma de ações promocionais e materiais de
ponto-de-venda que controla o Ultimo estágio da comunicação mercadológica — a hora da
compra" (BLESSA, 2003 p. 21). Ainda conforme a autora existem alguns objetivos em
comum entre merchandising e promoção de vendas:

2.2.2

a)

induzir novos consumidores a compra;

b)

influenciar consumidores estimulando fidelidade à marca;

c)

aumentar participação no mercado;

d)

apresentar inovações;

e)

diferenciar uma marca de seus concorrentes;

f)

eliminar estoques nos pontos-de-venda;

g)

provocar estoques do produto no lar;

h)

gerar movimento nas lojas;

i)

dar incentivo aos pontos-de-venda.

Merchandising versus propaganda
0 merchandising atinge quem se decide na hora da compra. Já diria Silvia Bagnoli

(apud LINS, 2003), gerente nacional de vendas e merchandising da 3M do Brasil: "0 efeito
do merchandising é muito imediato, você faz e vê logo o resultado, diferente das ações em
TV, por exemplo, na qual se reforça a marca, mantendo o consumidor atento".
A missão da propaganda é estimular a necessidade dos produtos anunciados aos
consumidores, mas estes só sea() comprados se forem vistos numa loja. A missão do
merchandising, é por sua vez, a preparação desses produtos nas prateleiras, vitrines e
materiais de divulgação.
0 merchandising é uma poderosa ferramenta para a promoção de uma marca ou
produto, e pode, dependendo do caso, ser mais eficiente na tomada de decisão do
consumidor que uma campanha publicitária, embora ele faça parte das estratégias de
comunicação e marketing.
AO-es de merchandising bem planejadas e executadas mantêm o consumidor fiel
marca, conquista novos clientes, tiram pontos da concorrência e, o mais importante de tudo,
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impulsionam as vendas. Afinal de contas, mais de 70% da decisão de compra é realizada
quando o consumidor está dentro do ponto-de-venda — segundo dados do Popai-Brasil
(Unidade brasileira de Point-of-purchase Adverstising International), sobre hábitos de
compra do consumidor nos EUA (PEACH, 2004). Por isso o espaço dentro da loja é cada
vez mais valorizado.

2.3 Planejamento de merchandising
Fazer um bom trabalho de merchandising é muito importante. Mais ganhar tempo
fazendo-o de maneira racional é mais importante ainda. É o planejamento que permitirá
conseguirmos as duas coisas (SILVA, 1990).
Para que o planejamento seja feito de maneira eficiente é preciso analisarmos todo
ciclo produção-consumo, que apresenta cinco etapas: produto, fabricação, distribuição,
divulgação e varejo.

2.3.1

Produto
0 encarregado pelo merchandising necessita conhecer profundamente o produto.

Para isso, toda mercadoria deve ser analisada quanto a utilidade, acessibilidade,
versatilidade, variedade e apresentação.
Quanto a utilidade, deve-se definir todos os pontos relacionados a utilização do
produto tendo em vista as possíveis necessidades dos consumidores.
Quanto a acessibilidade, deve-se colocar o produto, através de seu preço, ao
alcance do público a que é destinado, respeitando seu orçamento.
Quanto a versatilidade, deve-se considerar as condições atuais de vida do produto,
tais como o tamanho adequado, vantagens e simplicidade no manuseio, multiplicidade nos
recursos.
Quanto a variedade, deve-se sempre apresentar um mesmo gênero de produtos
variando, na cor, tamanho, modelos, número de peps adicionais, levando sempre em conta
atender as necessidades legitimas do consumidor, sem excessos.
E, quanto a apresentação deve-se analisá-los em seu aspecto exterior: forma, cor,
peso, embalagem, e sua adequação ao produto.
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2.3.2 Fabricação
Na fabricação é importante o conhecimento de algumas questões que podem servir
para criar uma boa imagem do produto. Por exemplo, se as matérias-primas que sio
utilizadas são orgânicas ou não, se a empresa ajuda na preservação do meio ambiente, se os
materiais utilizados na fabricação são recicláveis, entre outros.
A orientação na apresentação do produto também requer um cuidado especial. Os
rótulos devem conter todas as informações importantes para o uso e aplicação do produto,
não permitindo interpretações diferentes das corretas.
Mas em se tratando puramente de estratégia de merchandising, o essencial é partir
do ponto em que o produto foi estudado e preparado cientificamente para atender a uma
necessidade legitima, encontrada em determinado mercado (CHALMERS, 1971).

2.3.3 Distribuição
A distribuição tem que ser feita de maneira adequada para não ocasionar a falta de
produtos nos pontos-de-venda. Para isso é necessário que o profissional de merchandising
tenha conhecimento das fontes produtoras e de fornecimento, os meios de distribuição, as
condições geográficas dos mercados, dos fatores que influenciam na distribuição e das
fontes consumidoras.
E importante também, o planejamento e conhecimento da rotatividade dos
produtos, com base no período e no calendário de vendas, para que haja um abastecimento
sem falhas. Verificar as principais efemérides do ano, as características de cada mês,
mercadorias mais procuradas pela freguesia, é de grande ajuda para uma distribuição
eficiente.

2.3.4 Divulgação
A divulgação nos pontos-de-venda deve ter como base o estudo do melhor produto
para se anunciar, em relação a sua quantidade de vendas e a campanha em outros meios de
divulgação.
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"A preparação de um plano estratégico de merchandising implica providências
junto ao potencial revendedor, utilizando-se dos recursos da divulgação para atingir o
potencial consumidor, de modo que o produto movimente-se mais rapidamente possível
nessas fases de operação" (CHALMERS, 1971 p. 33).

2.3.5 Varejo
As informações relacionadas ao ponto-de-venda são essenciais para o merchandising.

O calendário de ofertas, os costumes e comportamento dos consumidores que freqüentam o
estabelecimento, hábitos de compra, levantamentos e pesquisas, criação do setor de promoção
de vendas, são informações necessárias para o planejamento do merchandising. Através destas
informações é que pode-se traçar o perfil do cliente e elaborar a melhor estratégia para
conquistá-lo e impulsioná-lo i compra.

2.4

A preferência do consumidor
"0 comportamento de consumo é definido como comportamento de procura,

compra, uso e avaliação de produtos ou serviços" (BLESSA, 2003 p. 69).
Segundo Chalmers (1971), precisa-se analisar detalhadamente o consumidor para o
produto que pretende-se oferecer: quais seus gostos, preferências e, evidentemente suas
exigências. E mais, como gostaria de ser atendido, quais seus recursos econômicos, qual seu
nível de aquisição e toda uma previsão do potencial do comprador.
Muitas vezes o consumidor fica em dúvida e pára alguns segundos em frente do
ponto de exposição, decidindo sobre essa ou aquela marca. Neste momento, os elementos e
simbolos que compõem os produtos expostos como cheiro, sabor, coloração, imagem criada
pela propaganda, formato, exposição no ponto-de-venda, embalagem, rótulo e limpeza,
ajudam (ou não), a sua decisão de compra.
No setor de serviços, além da própria incerteza do consumidor diante do que está
prestes a consumir, existe também a dúvida da necessidade do serviço, suspeitando da
possibilidade de um exagero por parte de quem está propondo a contratação, bem como da
dúvida de estar diante de uma empresa não qualificada (LAS CASAS, 2000).
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Quadro 1 — Tipos de motivos para as compras

Emocionais

Racionais

Preço

Imagem do estilo de vida

Conveniência

Aventura e excitação

Garantias

Prazer

Serviços pós vendas

Manutenção da imagem

Economia

Beneficios para a família

Duração do serviço

Orgulho

Segurança

Fantasia

Qualidade

Status

Fonte: MANSON, J. Barry, MAYER, Morris L.,E LbLL, H azel F (apud

.

Conhecendo os motivos de compra pode-se combinar beneficios para os clientes e
motivação para que seja realizada a compra.

"Neste momento, decisivo para o sucesso de nossa marcas, há necessidade de um
bom trabalho de merchandising para que o consumidor se decida por nós e não pelos nossos
concorrentes" (SILVA, 1990 p. 22).

2.4.1 Visão do consumidor

Durante a compra, a visão é o primeiro sentido humano utilizado na escolha, pois é
o primeiro estimulo que faz o cérebro reagir na direção do produto.
0 merchandising trabalha este sentido, que é o que faz o consumidor resolver se
leva ou não o produto. Numa avaliação dos sentidos humanos foi constatado que a
percepção é feita 1,0% pelo paladar, 1,5% pelo tato, 3,5% pelo olfato, 11,0% pela audição e
83,0% pela visão (BLESSA, 2003).

De acordo com Blessa (2003), existem características que geram conceitos e
imagens para melhor recordação. Um nome sonoro, um logotipo de impacto, o uso de cores
que prendem a atenção, uma embalagem diferenciada e prática, um símbolo que passa por si
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a gerar associação com a marca, um texto ou slogan que reforcem uma idéia, uma música
que produza recordação e alegria, são algumas dessas características.
Outro aspecto também utilizado é a memorização por associação. Sc uma idéia foi
associada a outra em determinado momento, quando se recordar de uma se lembrará
automaticamente da outra. Por isso a importância de se associar publicidade ao
merchandising no ponto-de-venda.

2.4.2

Compras por impulso
A compra compulsiva é um processo decisório não planejado e extremamente

rápido. Pesquisas mostram que 85% das compras em lojas de auto-serviço (supermercados),
são realizadas por impulso, isto 6, são feitas num súbito desejo, sem prévio planejamento

(BLESS A, 2003).
Segundo Blessa (2003), para que haja a compra por impulso, a atmosfera da
compra e o merchandising feito para os produtos, tem de estar preparados para quebrar a
resistência do consumidor. Muitas lojas falham em detectar alguns "problemas invisíveis"
que o subconsciente do consumidor registra. Alguns desses problemas são: má localização
da loja; vitrines desorganizadas e complicadas na visualização; falta ou excesso de
produtos; falta de preços nas vitrines; arrumação confusa com decoração morta; tráfego
excessivo; tablóides ou panfletos desestimulantes e; atendimento inadequado.

2.5 Ambiente da loja
0 ambiente de loja ou ambiente de ponto-de-venda, e os elementos fisicos que o
constituem podem agir como influenciadores na atitude dos consumidores no processo de

compra
Segundo Blessa (2003), os consumidores avaliam o ponto-de-venda quase em
conjunto com os produtos, por isso cita cinco princípios básicos que formam o conjunto que
precisa-se imaginar para agradar o consumidor:
a) como o consumidor vê o ponto-de-venda (decoração/visibilidade),
b) como se sente nele (o conforto/ facilidades);
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c) como é atendido (simpatia e disposição dos funcionário);
d) como espera encontrar os produtos (localização/qualidade e preços);
e) qual a impressão que vai levar, comprando ou não.

A importância das instalações fisicas tomam-se ainda mais importantes quando
trata-se do setor de serviço, uma vez que o produto que é oferecido é intangível,
diferentemente dos produtos, que podem ser tocados. A avaliação do serviço é dada por
outros aspectos que não a avaliação fisica do produto. Um exemplo sic) as instituições
bancárias que constróem prédios com estruturas e acabamento requintados, ostentando luxo
e transmitindo segurança e sensação de prosperidade aos potenciais investidores
(LENGLER e SCHULER, 2004).
0 interior de um ponto-de-venda constitui-se dos materiais utilizados, iluminação,
coloração e, em alguns casos sonorização e aromatização do ambiente.

2.5.1

Layout de loja
Em um tempo em que a competição entre as empresas é muito grande, é necessário

mais do que um bom produto para que os consumidores saiam de casa e escolham sua loja.
Um layout eficiente é aquele que incentiva os consumidores a comprar mais do que o
planejado e que cria um ambiente agradável is compras. Para isso o layout tem que
dimensionar a produtividade dos espaços e a imagem idealizada para a loja, e precisa estar
de acordo com sua localização e com o perfil dos consumidores
0 layout pode ser definido como as partes ou elementos essenciais que auxiliam
uma loja para a produtividade maxima, adequando e utilizando os espaços de forma que a
clientela, mercadoria e funcionários estejam eficientemente combinados. Pode-se considerar
como fatores determinantes nas decisões de layout o tipo de loja, o nível e atividades da
prestação de serviços, a segmentação e os produtos a serem oferecidos (LAS CASAS,
1994).
Segundo Manson (apud LAS CASAS, 1994), " A chave do layout é melhorar o
serviço ao consumidor, aumentar a produtividade da loja e reduzir os custos promocionais".
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2.5.2 Coloração
As combinações de cores devem atrair o público ou destacar mercadorias. Em lojas
pequenas as cores devem contrastar ou acompanhar a coleção apresentada na vitrine. Em
lojas grandes o importante é a clareza nas paredes.
Do mesmo modo, as cores também podem ser utilizadas para dimensionar um
ambiente: cores escuras tornam ambientes menores, mais acolhedores, enquanto que, cores
mais abertas e claras transmitem a impressão de lugares mais amplos.

2.5.3 Iluminação
A iluminação surge como elemento de comunicação do padrão de uma
organização. A atuação da iluminação no ponto-de-venda é tão forte que se afirma
influenciar, inclusive, o humor dos consumidores.
A iluminação é responsável por clarear o ambiente, destacar mercadorias, decorar
espaços especiais e acompanhar o estilo e personalidade da loja. As luzes contribuem não só
para distribuir o tráfego de clientes, como também para a segurança dos lojistas. Ambientes
compostos com focos de luz não uniformes, servidos de limpadas que produzem luzes mais
claras, diferenciando ambientes, transmitem uma sensação de privacidade, serviço
personalizado e de alta qualidade.
Manson (apud LAS CASAS, 1994), diz que luzes coloridas e luzes com movimento
também estio sendo muito usadas para criar diferentes efeitos nas mercadorias.

2.5.4 Sonorização
A música cria um envolvimento indispensável no ambiente da loja. Assim como a
cor e a iluminação a música pode acrescentar ou depreciar a. atmosfera geral da loja. Embora
possa parecer estranho o ritmo da música consegue controlar o ritmo do tráfego da loja. Sua

presença assume tanta distinção que originou uma nova oportunidade de mercado: empresas
especializadas na elaboração de temas para serem reproduzidos em lojas e ambientes
correlatos.
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A sonorização inadequada à proposta do negócio pode comprometer a imagem da
organização, uma vez que este elemento não esteja de acordo com a estratégia geral.

2.5.5 Aromatização

Parte das decisões de compra dos consumidores são baseadas em necessidades ou
em emoções. Depois da visão, o olfato é o sentido que mais provoca emoções, podendo
inclusive afetar o comportamento dos indivíduos nos processos de compra. Em virtude deste
conhecimento, a utilização de aromas e perfumes no ambiente de loja tem causado
preocupação entre os planejadores. Para utilizar um aroma, este deve ser suave e transmitir
uma sensação de limpeza e frescor. Mesmo assim, para utilizá-lo em toda a loja é preciso
planejar e testar, a fim de que qualquer público sinta-se atraído por ele.

2.5.6 Atendimento
A imagem de uma loja é em grande parte formada pelo nível de prestação de
serviços aos consumidores que oferece. Os produtos muitas vezes são os mesmos da
concorrência e a diferenciação está na qualidade dos serviços prestados (LAS CASAS,

1994).
Saber recepcionar o freguês foi a arte que levou muitos homens simples a posições
de grande destaque. Agradar o cliente, saber ouvi-lo, saber servi-lo e saber vender, é de
muita importância para o vendedor de qualquer tipo de mercadoria. Para isso, é necessário
conhecer bem o produto que está sendo oferecido. "Argumentar, provar, convencer, só
sabem aqueles que conhecem bem o que vendem" (CHALMERS, 1971 p. 123).

2.6

Técnicas de merchandising
0 trabalho de merchandising cabe tanto ao pessoal da lojas quanto aos

fornecedores dessas lojas, devendo sempre haver colaboração entre as partes. Isto porque, é
do interesse de ambos aumentar as vendas dos produtos. E importante lembrar que o
trabalho de merchandising varia de acordo com o potencial de revenda da loja, ou seja, em
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lojas com grande fluxo de clientes e vendas o trabalho de merchandising deve ser amplo
Ao contrário das lojas pequenas onde o merchandising pode resumir-se em arrumação de
prateleiras, e ao aprendizado do pessoal de loja a executar um merchandising simples e
eficiente (SILVA, 1990).

2.6.1

Na comunicação

A comunicação visual de uma loja inclui: letreiros indicativos, placas decorativas,
banners com fotos de produtos, decorações sazonais, identidade visual da loja. E necessário
que seu propósito principal, de chamar a atenção e de informar, seja respeitado, e que seja
de fácil e rápida compreensão.

2.6.1.1 Indicações

As indicações e identificações em uma loja são muito importantes no que diz
respeito a satisfação dos clientes. São consideradas identificações não só as placas
suspensas que definem os grupos de produtos, como as informativas ou de orientação, as de
propaganda, as de vantagens e as de ofertas (BLESSA, 2003). E necessário que essas
indicações sejam feitas com objetividade, clareza e nitidez, e que estejam expostas de

maneira visível aos clientes

2.6.1.2 Preço

Para vender ao consumidor é importante que haja flexibilidade de preços. Os
preços são expressivos componentes do composto de marketing para a formação da imagem
do produto. Produtos segmentados para a população de nível de renda mais alto, por
exemplo, podem ter uma política de preços que vise criar status, enquanto produtos
destinados a população de nível de renda baixo tenha uma política que vise menor preço

(LAS CASAS, 1994).
Segundo pesquisas, um fator estimulador de compras por impulso é a visibilidade
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do preço do produto. E comum o consumidor não comprar o produto por estar sem etiqueta
de preço. Mas é importante lembrar que, se o prego apresenta vantagem ou beneficio deve

ser apresentado com grandes números para atrair os procuradores de ofertas. Mas se o preço
estiver acima ao da concorrência deve ser anunciado de maneira discreta (BLESSA, 2003).

2.6.1.3 Vantagens à informar
Sempre que seu produto oferecer vantagens, como descontos, brindes e prêmios,

elas devem ser anunciadas de forma clara e simples. Se o anúncio for em tablóides, jornais,
rádio e TV, a mercadoria anunciada tem que estar num lugar de destaque dentro da loja e
que seja de fácil acesso (BLESSA, 2003).

2.6.1 4 Tablóides e malas diretas
Para atrair consumidores precisamos manter sincronia entre o produto ofertado e o
desejo do consumidor. A mala direta é um dos meios para se manter um contato freqüente
com os clientes e realizar novos negócios, tendo como vantagens: confidência, maior
cobertura, maior atenção dos leitores, facilidade de verificar o retorno, inexistência de
concorrência e seleção dos leitores.

Mas, o envio de mala direta ou tablóides aos consumidores de determinada região
exige alguns cuidados, precisa-se avaliar o perfil desse consumidor, suas necessidades e

interesses (BLESSA, 2003).

2.6.1.5 Material de ponto-de-venda
A comunicação de qualquer material de ponto-de-venda ou informativo deve ser
simples, com um texto claro e curto, e com letras grandes para que possa chamar a atenção
dos consumidores.
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Segundo Blessa (2003 p 53).
"todos os materiais de ponto-de-venda devem obedecer a critérios básicos para
atingir o máximo de eficácia:
a) deve ser colocado nas áreas de maior tráfego de público;
b) deve evitar o conflito produto exposto x produto anunciado;
c) o material deve estar ao alcance do olhar (ângulo visual);
d) o produto deve estar exposto de forma acessível".

2.6.2

Na exposição e ambientação de linhas
As ambientações decorativas externas e as vitrines tem como função atrair os

consumidores para dentro das lojas. Por sua vez, as ambientações internas servem para
informar, seduzir e aclimatar o consumidor que já está predisposto a comprar dentro da loja.
Segundo Chalmers (1971), as vitrines podem ser consideradas a maneira mais
próxima de trazer o consumidor para a loja sem que exista a persuasão transmitida pelas
mensagens, folhetos, etc.
Pode-se encontrar dois tipos de vitrines. As vitrines promocionais são aquelas que
visam a venda e o aumento do giro de produtos ou de categorias internas, e onde o enfoque
básico é em uma mercadoria especial, condição de preço ou outro atrativo aos

consumidores. Já as vitrines institucionais que enfocam alguma situação do meio ambiente
ou evento especial, geralmente, não promovem nenhuma mercadoria e não são de natureza
comercial. Um exemplo de vitrinas institucionais são as decorações sazonais de natal,
*c oa e outras datas comemorativas.
"0 trabalho de vitrine é fundamental para complementar a identificação com o
consumidor. Por meio da vitrine, a loja faz uma declaração clara a respeito do segmento de
público que pretende atingir. Tentar identificar-se com diversos grupos pode significar, no
entanto, não agradar nenhum" (BLESSA, 2003 p.67).
As vitrines precisam atrair os olhares dos consumidores e quanto maior a
freqüência com que forem trocadas melhor. A conservação e colocação de materiais
inovadores, fundos discretos e produtos separados pelo interesse do consumidor ajudam a
chamar a atenção dos consumidores.
Geralmente, os produtos que estão expostos são mais pedidos pela clientela, por

32
isso além da propaganda e promoção a exposição deve ser bem feita. Vitrines sazonais (em
datas ou épocas especiais) precisam ser ousadas para que se destaquem entre a concorrência
(BLESSA, 2003).
importante, entretanto, não esquecer que deve existir uma perfeita unidade entre
os anúncios, vitrinas e exposições internas.

2.6.3

Na exibitécnica
A exibitécnica, principal ferramenta do merchandising, começou a ser usada a

milhares de anos por mercadores na antiguidade, que expunham suas mercadorias para
atrair viajantes para parar e comprar (BLESSA, 2003).
A exposição dos produtos de forma planejada e bem feita chama a atenção dos
consumidores e os incentiva a compra. Nenhum consumidor vai comprar o que não está
exposto e não costuma perguntar por itens que não se encontram nas prateleiras.
Existem muitas vantagens de uma exposição perfeita. Para o consumidor, facilita a
compra, economiza o tempo e lembra as necessidades. Para os varejistas, ajuda na
fidelização de clientes, atrai novos consumidores, aumenta sua lucratividade e valoriza o
espaço de sua loja. E, para o fornecedor aumenta a rotatividade de produtos, cria fidelidade
ao produto e 6. marca e, bloqueia as atividades da concorrência (BLESSA, 2003).
Dentro da exibitécnica existe várias maneiras e locais estratégicos para a exposição
de produtos, como sera detalhado a seguir.

2.6.3.1 Ponto normal

0 ponto normal é onde o produto é colocado de forma permanente de acordo com
sua categoria. Deve ter frentes promocionais de acordo com a participação do mercado e
rotatividade dos produtos.
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2.6.3.2 Ponto promocional ou extra
0 ponto promocional ou extra é aquele onde o produto é colocado por tempo
limitado visando destacá-lo. Deve estar sempre localizado em áreas com maior fluxo de
consumidores, não deixando o mesmo produto exposto por mais de 30 dias.

2.6.3.3 Associação
A técnica de associação já está bem difundida principalmente nos supermercados.
Ela orienta que os corredores e gôndolas tenham seu layout composto por produtos
correlatos que tenham usos concomitantes ou relacionados. 0 mais importante é que as
exposições sejam feitas tanto com os produtos relacionados como também junto com os
demais produtos da mesma categoria.
A associação tem que estar na mente de quem vai montar uma vitrine ou exposição
dentro da loja, para depois causar o mesmo efeito aos consumidores.

2.6.3.4 Impulsores
Quando tem-se um produto compel() de vendas, ele deve estar localizado de
maneira estratégica para puxar as vendas de outros produtos menos importantes. Geralmente
os produtos impulsores são de consumo obrigatório ou lideres de mercado.

2.6.3.5 Demonstração ou degustação de produtos
A demonstração é uma técnica de merchandising que existe para que o consumidor
experimente ou sinta o produto. Já a degustação, serve para que o consumidor prove o
produto, quando tratamos, é claro, de produtos alimentícios. Ambas podem ser encontradas
em lojas, supermercados, stans especiais em feiras, aeroportos, exposições, etc.
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2.6.3.6 Disposição dos produtos

Todos os itens devem ser separados por categorias conforme arrumação ou
conforme a procura dos consumidores. Estas podem ser também separadas por sexo,
tamanho, cor, preço ou por estilo, mas precisam estar sempre visíveis e com fácil acesso.
Uma boa exposição deve levar em conta: localização, escolhendo os melhores
locais de tráfego; agrupamento, separando os produtos por categorias; posicionamento,
expondo o produto na altura do olhar e de local de fácil alcance; comunicação, sinalizando
o preço e as ofertas e; volume, expondo quantidade compatível com a rotatividade das
mercadorias nas prateleiras (BLESSA, 2003).
0 posicionamento dos produtos e marcas faz com que o consumidor faça uma
discriminação entre vários produtos, ou marcas. Nesse momento é formada a preferência do

consumidor por certos produtos.
Segundo Blessa (2003, p. 58) "uma boa exposição tem muitas vantagens, pois
facilita a compra, economiza tempo, lembra necessidades e quebra a monotonia".
A exposição de produtos pode utilizar vários locais dentro de uma loja, conforme
Blessa (2003):

a)

gôndola ou prateleira,

b)

vascas, cestões;

c)

pilhas simples (pilha com um só produto);

d)

pilha múltipla (pilha com dois ou mais produtos);

e)

ilha (grande pilha isolada no meio de um corredor largo);

O
g)

terminal de gôndola (sempre com cartaz e papel-forração);

h)

displays (que comportem produtos ou que apenas os divulguem);

i)

stands (montagem de espaço especial ou corner);

j)

balcões (mesinhas com rodas e testeira, onde uma promotora pode

pilha encostada em parede;

demonstrar);

k)

vitrines (externas ou Internas).

A maneira como o produto se apresenta e como está exposto influi no conjunto de
opções visuais numa gôndola sua percepção é mais fácil, gerando mais compras por impulso
(BLESSA, 2003).
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A exposição dos produtos nas prateleiras devem seguir alguns critérios de
visualização: preencher todos os espaços até em cima, sem deixar espaços vazios, o que
significa perda de espaço e de mercadoria exposta. Pode ser feita de maneira vertical,
horizontal ou em blocos. A exposição vertical é a melhor e mais bonita, pois proporciona
maior impacto e clareza no visual. A exposição horizontal é pouco usada, pois confunde o
visual. E, a exposição em blocos mistura os produtos sem respeitar uma linha vertical, sendo
de visualização dificil complicando a escolha (BLESSA, 2003).

Emprateleiramento horizontal
PRODUTO X

MARCA A

MARCA B

MARCA C

la Prateleira

PRODUTO Y

MARCA A

MARCA B

MARCA C

23 Prateleira

PRODUTO Z

MARCA A

MARCA B

MARCA C

3' Prateleira

PRODUTO W

MARCA A

MARCA B

MARCA C

4' Prateleira

Emprateleiramento vertical
MARCA A

MARCA A

MARCA A

MARCA A

la Prateleira

MARCA B

MARCA B

MARCA B

MARCA B

2 Prateleira

MARCA C

MARCA C

MARCA C

MARCA C

3' Prateleira

MARCA D

MARCA D

MARCA D

MARCA D

4' Prateleira

MARCA E

MARCA E

MARCA E

MARCA E

58 Prateleira

Outros fatores que influenciam a arrumação é o rodízio, colocando na frente os
produtos com data de validade mais antiga, e a limpeza, que transmite ao consumidor uma
imagem de qualidade.
Segundo Silva (1990, P. 62), "as técnicas de emprateleiramento destinam-se a:
permitir que todos os itens apareçam ante os olhos dos clientes de forma
a)

clara;
b)

c)
d)
e)

facilitar a localização dos produtos, marcas e suas diferentes embalagens
pelos clientes;
adequar o espaço e o volume atribuído a cada item ao seu giro, de modo a
evitar roturas ou espaços ocupados com giro conveniente;
estimular o impulso de compra em nossos clientes;
impedir a discriminação de marcas ou embalagens dos itens de nosso mix.
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No emprateleiramento também torna-se importante respeitar as conseqüências da
segmentação. "Cada grupo de consumidores, que usa determinado tipo de produto
diferenciado, forma um segmento do mercado" ( SILVA, 1990 p. 65).
Portanto, na exposição dos produtos é necessário seguir esta tendência de
segmentação e agradar a pessoa mais importante, o consumidor.

2.6.3.7 Embalagem
A atração e o fascínio da embalagem atuam diretamente na sensibilidade humana.
A identificação do produto não é feita somente pela marca mas também pela embalagem,
por sua forma, cor e texto.
Ter visibilidade significa, sob o ponto de vista de vendas, fazer com que um
produto seja percebido pelo consumidor entre uma infinidade de outros também expostos
(BLESSA, 2003).
"Embalagem é o rosto do produto, sua identidade visual. No caso de empresas
prestadoras de serviço a embalagem é o local de atendimento dos usuários. Ou seus
representantes e vendedores que vão até os clientes" (DE FELIPPE, 1995 p.25).
Nesses casos, a embalagem tem objetivos diferenciados. Normalmente, ela ajuda na
apresentação e formação da imagem para os clientes. A forma de os funcionários se
vestirem, a mobilia e a disposição do layout das lojas, são fatores auxiliares na formação da
opinião dos consumidores. Outro fator importante é a apresentação de propostas bem
elaboradas e que passem uma imagem de segurança e qualidade, para que se tenha sucesso
na negociação (LAS CASAS, 2000).

2.6.4

Tipos de materiais de ponto-de-venda

.1d foi comprovado a influência que os materiais de ponto-de-venda provocam nos
consumidores. Eles costumam lembrar e reforçar aos consumidores a mensagem publicitaria
vista antes de entrar na loja. "Os materiais de merchandising geralmente ampliam efeitos da
propaganda feita em outros veículos, porque eles complementam as mensagens, diretamente
ao nível da loja, onde as decisões de compra estão sendo tomadas" (BLESSA, 2003 p. 108).
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Devido aos altos custos da mídia eletrônica, muitos fornecedores não tem
condições de fazer propagandas nesses veículos de informação. A opção são os materiais de
ponto-de-venda. Segundo Blessa (2003), o custo desses materiais feitos para muitas lojas
com vida útil para um ano, custa em média 30 vezes menos do que a inserção (30 segundos)
de comercial de TV (rede nacional). Também focalizam o consumidor no momento crucial
que é a hora da compra e podem ser elaborados facilmente de acordo com as necessidades
dos mercados locais, redes ou tipo de comércio especifico.
Existem, conforme Lins (2003), dois tipos de materiais: os permanentes e os
temporários. Permanentes são aqueles com uma longa vida ail e que não dependem do tema
das campanhas. Os temporários sib aqueles que ficam, como o próprio nome diz,
temporariamente nos pontos-de-venda, possuindo vida curta, geralmente o tempo de uma
campanha.
São exemplos de materiais permanentes o expositor vertical, freezer, geladeira,
rack, luminoso, placa, toldo, jogos de mesa, guarda-sol. Já como exemplos de materiais
temporários temos os cartazes, banner, faixa, adesivo, balão inflavel, móbile, display,
stopper, balcão para degustação, bandeirolas, bandeja para degustação, cartaz de carrinho,
cupom distribuído aos consumidores, faixas de gôndolas, papel de forração, sinalização de
vitrine ou entrada, sinalizador de ilha.
Conforme Blessa (2003), alguns procedimentos devem ser levados em conta para a
confecção de materiais de ponto-de-venda:
a) Faça-o simples, interessante, com idéias claras e compreensíveis a distância;
b) Crie uma imagem dominante fazendo se possível de seu produto um herói;
c) Diminua a poluição visual;
d) Use cores que se sobressaem dentre os outros produtos e letras grandes e
legíveis;
e) Chame o consumidor para si e segure sua atenção;
f) Considere o ambiente onde está expondo seu produto e aproveite bem todos os
espaços que a loja permitir.
Algumas estatísticas de merchandising mostram a sinergia entre diferentes
elementos do marketing, demostrando como elas podem agir paralelamente.
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Tabela 1 - Sinergia do Ponto-de-venda com a propaganda

Sem propaganda e sem display

5,5%

Sem propaganda e com display

10,8%

Com propaganda e sem display

,

12,5%

36,5%
,
Fonte: POPA! Supermarket Buying Study/ Incidência de compra a cada 100 consumidores.
Com propaganda e com display

2.7 Exposições promocionais
Segundo Chalmers (1971), a promoção de vendas auxilia o merchandising na
rota* de estoques, seleção de mercadorias, acesso ao público, ao manuseio das
mercadorias, treinamento do pessoal de vendas e outros aspectos, não tendo a missão
especifica de criar novos hábitos de compras, mas sim a de vender o produto conhecido,
oferecendo-o no momento em que é mais procurado, por um preço mais acessível e com
maiores vantagens.
No Brasil, a promoção de vendas se manifestou por volta de 1948, com o advento
das organizações varejistas. A partir dessa época, os termos de promoção de vendas,
marketing e merchandising passaram a chamar a atenção dos profissionais de vendas, por
provarem ser verdadeiras alavancas para a movimentação de mercadorias com rapidez,
sempre visando os lucros (CHALMERS, 1971).
Uma exposição promocional ajuda as marcas, consumidores e varejistas. Para as
marcas elas transformam propaganda em venda, quebram a monotonia da compra, fideliza
clientes, aumenta as vendas. Para os consumidores, provocam idéias lembrando-os de
alguns itens essenciais, estimulam as compras por impulso, tornam a compra mais fácil e
rápida. E, para os varejistas aumentam a média geral de vendas, cria fidelização de clientes,
atrai novos consumidores, aumenta o lucro dos produtos.
Observa-se portanto, a importância que o merchandising tem para as empresas nos
dias atuais, ajudando a aumentar a competitividade e combatendo as dificuldades do
mercado através do desenvolvimento de suas técnicas, que buscam esforços no composto da
comunicação entre consumidor e ponto-de-venda, para se obter maiores e melhores
resultados, consolidando marcas e produtos.
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É com esses elementos, que pode-se atender os consumidores em suas
necessidades, seus hábitos, seus gostos trazendo-o ao ponto-de-venda e impulsionando-o a
compra.
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3

METODOLOGIA

Todo trabalho cientifico deve pressupor uma metodologia que dê sustentação teórica
ao tema abordado, de modo que os objetivos delimitados possam ser alcançados. Segundo
Andrade (1993, p. 103), entende-se por metodologia o "conjunto de métodos ou caminhos que
são percorridos na busca do conhecimento". Refere-se aos procedimentos para a coleta,
analise e interpretação dos dados.
Para este estudo optou-se pelo uso de técnicas qualitativas, por estas apresentarem
como características (BOGDAN apud TRIVISIOS, 1987)
a)

ambiente natural como fonte direta dos dados e pesquisador como instrumentochave;

b)

apresenta-se de forma descritiva, possibilitando que a interpretação dos
resultados surja de uma especulação embasada na percepção de um fenômeno
junto a um contexto;

c)

preocupa-se com o processo e não simplesmente com os resultados e o
produto;

d)

tendência a analisar seus dados indutivamente partindo do fenômeno social;

e)

atenção preferencial pelos pressupostos, ou seja, busca as raizes, causas de
existência e as relações dos objetos pesquisados.

3.1

Tipo de pesquisa
Usando como referência a sistemática de Vergara (2000), esta pesquisa pode ser

classificada relação à dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.
Quanto aos fins apresenta-se sob a forma de estudo exploratório — descritivo. No
estágio exploratório

procurou aumentar a familiaridade do pesquisador com

o

merchandising buscando clarificar conceitos, não trazendo hipóteses, sendo que estas
surgirão no decorrer do estudo.
A fase descritiva ocorre quando se descreve características de determinada
população ou fenômeno, podendo também estabelecer correlações entre variáveis e definir
sua natureza.
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Quanto aos meios, a pesquisa se classifica como bibliográfica e estudo de caso.
Bibliográfica, por apresentar para fundamentação teórica-metodológica investigações de
conceitos e exemplos em materiais publicados em sites da Internet, jornais, revistas, livros,
artigos entre outros meios de acesso ao público. E, estudo de caso, porque analisou-se os
procedimentos de merchandising da empresa Banco do Brasil S.A., sendo que para Vergara
(2000, p. 49): "Estudo de caso é o circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas essas

como uma pessoa, uma família, um produto, uma empresa, um órgão público, uma
comunidade ou mesmo um pais. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não
ser realizado no campo".

3.2

Técnicas de coleta de dados
Nesta etapa evidenciam-se os tipos de dados, as fontes e as formas de coleta dos

dados utilizados na pesquisa.
Primeiramente, quanto aos tipos de dados, estes podem ser classificados em
primários e secundários.
Para Manar (1997, p. 134), "Dados primários são aqueles que não foram
coletados, estando ainda em posse dos pesquisados, e que são coletados com o
propósito de atender As necessidades especificas da pesquisa em andamento.
Dados secundários são aqueles que já foram coletados, tabulados, ordenados e, às
vezes, até analisados, com propósitos outros ao atender ás necessidades da
pesquisa em andamento".

Durante a pesquisa foram coletados dados primários através de observação livre.
Os dados secundários foram coletados através de pesquisas documentais.
A análise documental apresentou-se na forma de livros, artigos, documentos
internos do Banco do Brasil S.A., e informações disponíveis na intranet (portal virtual de
acesso restrito a funcionários) e no portal na internet da empresa. Já na observação livre,
procurou-se recolher e registrar informações da empresa sem a utilização de meios técnicos
especiais e perguntas diretas. A observação livre foi realizada em algumas agências do

Banco do Brasil: Agência Universitária, Agência Kobrasol e Agência Barreiros, localizadas
na grande Florianópolis.
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3.3

Técnica de análise dos dados

A pesquisa qualitativa gera um grande número de dados que precisam ser
organizados e compreendidos, através de um processo continuado procurando identificar
dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, desvendando-lhes o significado
(MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1999).
A partir desta informação,

é possível compreender a complexidade no

processamento dos dados, e o porque de a coleta e análise dos dados não serem duas etapas
do distintas na pesquisa qualitativa quanto na pesquisa quantitativa (GODOY, 1995). Na
realidade na pesquisa qualitativa existe uma retroalimentação entre as duas etapas
(ROESCH, 1999).
Para analisar os dados utilizou-se uma triangulação entre as informações obtidas na
Goleta de dados e o referencial teórico, procurando abranger a máxima amplitude na
descrição, explicação e compreensão do foco do estudo.
Por fim, para melhor compreensão da pesquisa foi elaborado um glossário ao, onde
consta os principais termos técnicos utilizados e suas respectivas descrições.

2.8 Limitações da pesquisa
Este estudo procurou abordar o merchandising de forma generalizada, não
considerando em sua fundamentação teórica o tipo de ponto-de-venda na qual se aplica cada
elemento do merchandising.
Tendo em vista a existência de poucas publicações na área, foi necessária a
utilização na pesquisa, de outros meios que não sejam os convencionais (livros e
publicações cientificas), a fim de que o dado trabalho apresente informações relevantes.
No estudo de caso do Banco do Brasil procurou-se analisar a adoção processos de
merchandising, considerando as características da empresa e do mercado global do primeiro
trimestre de 2004. Esta analise foi realizada de acordo com as informações disponibilizadas
pela Instituição.
Desta forma, os resultados deste estudo não se aplicam necessariamente a todos os
Bancos de categoria similar, nem ao próprio Banco do Brasil em outros momentos futuros.
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4. ESTUDO DE CASO: BANCO DO BRASIL S.A.

Este capitulo compreende a identificação, descrição e análise dos resultados do
estudo de caso realizado.

4.1 Identificação da organização
0 Banco do Brasil é a maior organização bancária do Pais e uma das 100 maiores
instituições financeiras do mundo. Para tanto, tem como atribuições principais: fomentar a
produção nacional, promover a circulação dos bens produzidos, executar a comercialização de
produtos agropecuários de interesse do Governo Federal, concorrer para o fortalecimento do
mercado financeiro e incentivar o intercâmbio comercial do Pais com o exterior. Isto tudo
mediante a prática de todas as operações bancárias ativas, passivas e acessórias; a prestação
de serviços bancários, de intermediação e suprimento financeiro sob suas múltiplas formas e;
o exercício de qualquer atividade negocial facultada às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional (BANCO DO BRASIL, 2000).
0 Banco do Brasil S.A. é pessoa jurídica de direito privado, sociedade anônima
aberta e de economia mista, rege-se por estatuto e pelas disposições que lhe sejam aplicáveis.
As empresas de economia mista são aquelas que possuem tanto participação do
Poder Público, quanto de particulares em seu capital e em sua administração. Tem a forma de
empresa particular, com o objetivo de lucro e características mercantis adaptadas as leis que
regulam seu funcionamento.
0 Banco do Brasil é uma sociedade anônima aberta que possui o capital dividido em
ações negociadas em bolsas de valores podendo ser ordinárias ou preferenciais. É organizado
sob a forma de banco múltiplo e seu prazo de duração é indeterminado. Isto significa dizer
que é uma instituição financeira que opera com mais de uma carteira, de acordo com as regras
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, sem prazo para deixar de
existir.
A empresa tem como missão:
Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender as expectativas de
clientes acionistas, fortalecer o compromisso entre funcionários e a Empresa e ser Ind ci
sociedade.
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4.2

Aspecto politico e legal
As instituições financeiras estio incluídas no Sistema Financeiro Nacional, que é

constituído pelo: Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Banco do Brasil e
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
0 Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo que fixa as diretrizes das
políticas monetárias, crediticia e cambial do pais. Já o Banco Central do Brasil é o órgão
executivo central do Sistema Financeiro, que cumpre e faz cumprir as disposições que
regulam o funcionamento do sistema e normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional.
através do Banco Central que o governo intervém diretamente no sistema financeiro e
indiretamente na economia. 0 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social é o
responsável pela política de investimento de longo prazo, e é a principal instituição de
fomento do pais e gerenciador dos processos de privatização no Brasil. 0 Banco do Brasil,
principal agente financeiro da União, é responsável pela movimentação dos recursos do
Tesouro Nacional, pela administração de haveres do Governo Federal, por transferências
constitucionais, arrecadação de tributos e pagamento de salários aos servidores federais.
Atua também como parceiro da Administração pública Estadual e Municipal no
desenvolvimento de soluções para questões administrativas e financeira dos gestores públicos,
contribuindo para o desenvolvimento social do pais em diversas áreas.

4.3 Histórico

0 Banco do Brasil foi criado em 12 de outubro de 1808, em meio a Revolução
Francesa, quando a Coroa Portuguesa instalou-se no Brasil para fugir das invasões
Napoleônicas, sendo o primeiro banco a funcionar nos domínios portugueses.
Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro I declara a independência do Brasil e o Banco
apoiou as autoridades da época no custeio de escolas, hospitais e equipamentos para navios
que acabaram com as últimas resistências portuguesas, ajudando a assegurar a Independência.
Em 1829 foi promulgada a lei que extinguiu o Banco do Brasil, sob a acusação de
que suas emissões provocaram desvalorização do meio circulante, êxodo dos metais preciosos
e elevação geral dos preços. Mas em 8 de outubro de 1833 em virtude da desordem financeira
que estava instalada no Pais, a Assembléia e a Regência sancionaram a Lei que restabeleceu o
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Banco do Brasil. Em 1851, iniciaram as atividades de um banco particular fundado por
Visconde de Maud, que também foi denominado Banco do Brasil, e se fundiu em 1853 com o
Banco Comercial do Rio de janeiro.
Em 1880, o Banco do Brasil passou a destacar-se como instituição de fomento
econômico e, com a proclamação da Republica, em 1889, foi chamado a cooperar na gestão
financeira do novo regime politico e se destacou como agente saneador de finanças, abaladas
pela crise do fim da monarquia.
Em 17 de dezembro e 1892, o Presidente da República baixou o decreto n.° 1.167 em
que autorizou a fusão do Banco do Brasil com o Banco da República dos Estados Unidos do
Brasil, desde que a decidissem, por maioria de votos, as respectivas assembléias de acionistas.
A nova instituição, com faculdade emissora, foi denominada Banco da República do Brasil.
No ano de 1905 foi estabelecida a atuai fase jurídica do Banco, sob a denominação
de Banco do Brasil. 0 Banco da República do Brasil foi liquidado e seus bens, direitos e
ações incorporados e sub-rogados ao novo Banco, para integrar o capital inicial de 70.000
contos de réis.
Desde 1906, as ações ordinárias da empresa tam sido transacionadas publicamente
nas bolsas de valores e as ações preferenciais passaram a ser negociadas a partir de 1973.
No ano de 1937 o Banco instituiu o crédito rural especializado e lançou bases para o
fomento da nascente atividade industrial brasileira e, em 1960 sua sede foi transferida para
Brasilia, na data de sua inauguração.
Em 31 de dezembro de 1964, a Lei 4.595 (Lei da Reforma Bancária) criou o Banco
Central e o Conselho Monetário Nacional. Ao Banco do Brasil coube continuar a exercer
algumas funções de autoridade monetária, as quais só viria a deixar mais de duas décadas
depois.
No ano de1985 foi inaugurada a Fundação Banco do Brasil, sem fins lucrativos e
patrocinada pelo Banco, agindo nos campos educacional, cultural, social, filantrópico,
recreativo, esportivo e de assistência a comunidades urbano-rurais.
Em 1987, quatro subsidiárias foram vinculadas ao Banco do Brasil: BB Financeira
S.A., BB Leasing S.A., BB corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. e BB
Administradora de Cartões de Crédito S.A.
No ano da implantação do Plano Real, 1994, o Banco do Brasil foi responsável pela
substituição da antiga moeda pela nova, em todo o Brasil. Um ano depois, para se reestruturar
em face de nova conjuntura advinda do Plano Real, foi lançado o Plano de Desligamento
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Voluntário — PDV, a fim de adequar o quadro de pessoal a esta nova situação. Neste ano

foram desligados 13.388 funcionários.
Em 1997, após medidas rigorosas e ajustes na estrutura, voltou a apresentar lucro e

ser líder em várias atividades no mercado financeiro. Foi o primeiro Banco a ganhar o ISO
9002 em análise de crédito em 1998, sendo classificado também como instituição de melhor

qualidade ao receber o rating nacional máximo da Atlantic Rating (AAA).
Além da expansão do Banco do Brasil na Inte rn et com o lançamento do seu Portal, o
registro de um lucro liquido de R$ 974,2 milhões, marcou o ano de 2000.

Em 2001, o Banco do Brasil adotou a configuração de Banco Múltiplo e obteve
muitas vantagens, como por exemplo: a racionalização de processos, redução de custos e
melhorias da gestão financeira, fiscal e tributária.

Também em 2001, foi aprovada a nova configuração do Conglomerado com o
objetivo de tornar mais ágil o processo decisório, proporcionando maior autonomia e
segurança as decisões dos executivos da empresa e dando maior transparência ao sistema de
responsabilidades institucionais do Banco perante órgãos e instituições reguladoras e
fiscalizadoras e o mercado.
0 lucro liquido do Banco do Brasil em 2003 foi de R$ 2,4 bilhões, superando em
17,4% o registrado em 2002 (R$ 2,0 bilhões). Esse resultado é o maior da história recente da

Empresa e da continuidade aos desempenhos crescentes obtidos nos últimos anos.
A atuação do BB a partir de segmentos negociais - Varejo, Atacado e Governo apoiada em
-

areas de negócios Internacional e Agronegócio, trouxe mais competitividade ao permitir o
-

estabelecimento de políticas claras e trabalho bem definido para cada um dos segmentos, que
são complementares e atuam sinergicamente.

Em 2004, o Banco do Brasil fechou o primeiro trimestre com 19,3 milhões de
clientes, 18,8 milhões pessoas fisicas e 1,2 milhões pessoas jurídicas. A sinergia entre os
segmentos de negócios (atacado, varejo e Setor público), é materializada nos convénios de

folha de pagamentos.

4.4 Estrutura organizacional

A estrutura do Banco do Brasil foi ajustada para adequar-se as novas exigências do
mercado de capitais e aos parâmetros de boa governança corporativa, agregando mais
transparência e competitividade. Um sistema de gestão formado por comitês da apoio a
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administração por meio de deliberações colegiadas nos segmentos em que atuam. Pesquisa
promovida pela Gerência de Relações com Investidores e realizada pelo Instituto Vox Populi
com analistas do mercado, investidores institucionais, acionistas e corretoras, levou o
Banco a
reforçar medidas que conferem ainda mais transparências as informações.
Nos últimos anos as mudanças no Banco do Brasil mostram que o conglomerado
BB,
maior instituição financeira da América Latina, responderam ao desafio da competição e está
preparado para atuar no novo cenário financeiro.
Com conceitos de confiança e solidez enraizados em quase dois séculos de história,
o
Banco procura agregar o de eficiência e qualidade, hoje referenciais para
o mercado.

Figura l - Conglomerado Banco do Brasil
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Fonte: site www.bb.com.br - acesso julho/2004

Conforme Chiavenato (1994), uma empresa pode ter diversos tipos de estrutur a .
funcional, por produtos/serviços, por base territorial, por clientela, por processo, por projeto
e
matricial.
Em uma organização da dimensão do Banco do Brasil, é possível identificar
características de todos os tipos. Os diversos produtos desenvolvidos para diferentes clientes
dependendo das necessidades, caracterizam uma estrutura por produto ou serviço; as agências
espalhadas por todo Brasil podem representar a estrutura por base territorial; a diferenciação
do atendimento atendendo pessoas fisicas e jurídicas constitui uma estrutura por clientela; as
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diversas etapas pela qual os processos de cada unidade são submetidas, caracterizam a
estrutura por processo; o comprometimento simultâneo de todo o setor para uma determinada
ação pode representar a estrutura por projeto; e finalmente, as conjunções dos dois últimos
(processos e projetos) constituem uma estrutura matricial.
No entanto, Chiavenato (1994, p. 392), considera funcional a organização que é
"feita na base das funções que requerem atividades similares e que são agrupadas juntas e
identificadas de acordo com alguma classificação funcional, como finanças, recursos
humanos, mercadologia..."
No Banco do Brasil, o planejamento estratégico é praticado pela alta administração
do Banco (acionistas, conselheiros, presidente, vice-presidente). Sendo que, como em
qualquer empresa de sociedade anônima aberta, uma vez por ano os membros da alta cúpula
reúnem-se em uma Assembléia Geral Ordinária, com o intuito de analisar os resultados
obtidos e definir novos rumos. Também é possível marcar Assembléias Gerais Ordinárias no
decorrer do ano, se houver necessidade. 0 plano resultante é chamado de plurianual e tem
duração de três anos.
0 planejamento tático ocorre no nível intermediário que, no Banco do Brasil, é
representado pelas Diretorias e Superintendências Estaduais. Um dos planos resultantes é o
chamado Plano Diretor, que tem duração de 1 ano e consolida as prioridades do banco, pois
explicita o que deve ser feito no período de abrangência e o outro plano é o de Acordo de
Trabalho que têm como foco o cumprimento das metas para o período de 6 meses.
O planejamento operacional ocorre nas agências e consiste em transformar em ação
os planos que foram determinados no Acordo de Trabalho.
A estrutura organizacional do Banco do Brasil permite o estabelecimento de políticas
claras e trabalho bem definido para cada uma de suas areas, que são complementares e atuam
sinergicamente. A gestão do Banco se di por meio da presidência e de sete vice-presidências,
as quais se vinculam 15 diretorias. Destas, três são responsáveis pela definição das estratégias
de relacionamento com os clientes pertencentes aos Pilares Negociais — Varejo, Atacado e
Governo.
Atualmente, cerca de sete mil funcionários integram a estrutura diretiva do BB —
8,5% da base de funcionários. 0 restante atua diretamente no relacionamento com a clientela
e integra a rede de distribuição no Pais.
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Figura 2 - Organograma do Banco do Brasil
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Fonte: site www.bb.com.br — acesso em junho/2004

0 Banco do Brasil atualmente adota uma estrutura para atender de forma
diferenciada os clientes, com quatro pilares negociais:
a) varejo: abrange o mercado de pessoas fisicas, complementado pelos segmentos
de micro e pequena empresa;
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h) atacado: o foco desse pilar está no mercado de pessoas jurídicas que é constituído
pelas médias empresas e empresas corporate;
c) Governo : o setor publico é de grande importância para o Banco do Brasil, que
possui liderança mesmo sendo um setor bastante cobiçado pela concorrência e
habilmente monitorado pelo Banco, ao longo dos anos;
d) Recursos de terceiros: esse pilar negocial começou a ser estruturado a partir da
segregação entre recursos próprios e de terceiros.

Estes pilares formalizam uma estrutura que veio substituir o modelo de Unidade de
Negócios, com a responsabilidade pela gestão sobre os clientes, produtos e canais de
negociação

Um bom exemplo da sinergia entre a atuação do Banco no atacado com a vocação de
grande instituição de varejo e governos é o fechamento de convênios de folha de pagamento,
produto que fideliza o cliente empresarial e expande a base dos seus mais de 14,4 milhões de
clientes pessoa fisica. Ao final de 2003, 8,3 milhões de clientes recebiam proventos pelo
Banco, incremento de 16,2% em relação a 2002.
A rede de agências no Brasil é segmentada de acordo com os pilares negociais
definidos pela Empresa. Assim, das 3.241 agências existentes até março de 2004, 72 estão
ligadas ao pilar Atacado, 38 ao pilar Governo e as demais ao pilar Varejo. Complementando a
rede de agências, o BB possui, ainda, 9.979 pontos de atendimento.
A rede de agências no exterior manteve-se com 18 agências, 6 subagências, 9
escritórios de representação e 4 subsidiárias no exterior, distribuídos em 21 países.
Os canais automatizados responderam por 85,2% do total de transações feitas pelos

clientes. Os terminais de auto-atendimento somaram 34.679, respondendo por 51,2% das
transações automatizadas.

Na internet o número de clientes habilitados atingiu 5,5 milhões e respondeu por
11,6% das transações automatizadas.
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Tabela 2— Grandes números do Banco do Brasil 2002/2003

BB em Grandes números

Setembro /02

Setembro /03

Pessoal

88.309

90.531

Funcionários

78.033

79.710

Estagiários

10.276

10.821

Rede de Distribuição — Pais

12.175

12.930

Agencias

3.134

3.218

Outros

9.041

9.712

Rede de Distribuição - Exterior

32

37

Agências

19

18

Outros

13

19

Terminais de Auto-Atendimento

32.946

34.679

Contas Correntes (em mil)

14.976

17.049

Pessoas fisicas

14.001

15.937

Pessoas jurídicas

975

1.112

Cartões de crédito (em milhões)

4,6

5,1

Adm. de recursos de Terceiros (RS bilhões)

56,0

91,8

Fonte: www.bb.com.br — acesso junho 2004

4.5 0 marketing e o foco nos clientes

Até o ano de 1978 existia apenas uma área subordinada a Presidência da Instituição
que tinha como responsabilidade a propaganda institucional e as atividades de patrocínio
institucional. Foi a partir de 1979 que o Banco do Brasil começou a se preocupar com os
aspectos relacionados com o marketing. Mas somente a partir de 1995 a organização
começou a modificar a sua orientação, que era predominantemente em produto, para a
orientação de marketing, que consiste em uma filosofia de negócios, que tem por objetivo

atender as necessidades e is expectativas dos clientes, desenvolvendo produtos e serviços
adequados.
Hoje o Banco do Brasil tem como uma de suas prioridades a satisfação dos clientes,
para tanto seus esforços estio direcionados na prestação de melhor atendimento, canalizando
os esforços dos funcionários para conquistar novos clientes e difundir as alternativas e
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facilidades do auto-atendimento. Conforme já citado por Chalmers (1971), precisamos
analisar detalhadamente o consumidor para o produto que pretendemos oferecer: quais seus
gostos, preferências e, evidentemente suas exigências. E mais, como gostaria de ser
atendido, quais seus recursos econômicos, qual seu nível de aquisição e toda uma previsão
do potencial do comprador.
Em 2002 houve uma grande mudança, a separação e a especialização da sua rede de
distribuição para atender de forma mais diferenciada os clientes, por intermédio da
constituição dos pilares do varejo. Atacado e governo, em continuidade ao programa de
segmentação iniciado em 2001. Essa mudança envolveu não só a adequação da rede de
distribuição, mas também o ajuste da estrutura de pessoal para esse atendimento
especializado.
Também neste ano, foram aperfeiçoados os modelos de relacionamento com os 15,4
milhões de clientes e o destaque foi para as médias e pequenas empresas.
Para, cada vez mais, atender as necessidades de seus clientes, o Banco do Brasil
monitora ainda a satisfação das pessoas com pesquisa disponível diretamente nos terminais de
auto-atendimento. Segundo essa pesquisa, 83% dos clientes Pessoa Física estão satisfeitos ou
muito satisfeitos com o Banco do Brasil, conforme painel da Indústria Financeira conduzido
por uma empresa associada à Universidade de São Paulo. É o primeiro Banco a oferecer
terminais de auto-atendimento para pessoas com necessidades especiais de locomoção, possui
110 unidades adaptadas a esse público. Também instalou rampas de acesso em todos os
prédios de agências onde existem condições técnicas de adaptação.

4.5.1

Plano de comunicação
0 plano de comunicação do Banco do Brasil tem como objetivos: posicionar e

fortalecer a marca BB, conquistar e fidelizar clientes e incentivar o consumo de produtos e
serviços. Para isso suas ações visam trabalhar as ferramentas de comunicação de forma
integrada, para assegurar a unicidade, a transparência, a objetividade do discurso e, valorizar
os elementos da identidade institucional.
As estratégias do plano de comunicação sic, divididas em quatro partes, conforme o
quadro a seguir:
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Quadro 02: Estratégias do Plano de Comunicação do Banco do Brasil

Ações

Estratégia

Divulgação dos produtos e serviços priorizados nos
planos de mercado, levando em conta - períodos mais
Estratégia de Mídia — Campanhas adequados, mix de mídia com melhor relação custo x
beneficio, reforço de midia em praças estratégicas e
mídias regionalizadas e alternativas.

Posicionamento da Marca
"identidade com o cliente"

•

Postura ética institucional e negocial

•

demais públicos de relacionamento;
sócio-ambiental
Responsabilidade
consumidor/cidadão.

—

clientes e

—

Pilares negociais
visão global dos
Soluções oferecidas aos clientes
" Banco completo, especialização produtos e serviços, dos beneficios e vantagens BB.
em segmentos de mercado"
—

Lançamento de produtos e
Materiais de apoio negocial

Fonte: Intranet Banco do Bras

—

São estabelecidos a partir da demanda de comunicação
conforme. volume de investimento disponível,
ferramentas de comunicação mais adequadas para o
atingimento de objetivos e melhor relação custo x
beneficio

acesso junho

4.6 Ambiente de loja

Segundo os normativos do Banco do Brasil (2004), os vários pontos de contato com
o público constroem a imagem de uma instituição. Sua personalidade é traduzida, entre outras
informações, pelos seus aspectos fisicos, onde o visual se apresenta como um dos mais
significativos. 0 caráter simbólico e a visibilidade são inerentes à arquitetura, que apresenta o
espaço construido espontaneamente ao olhar do público, funcionando como eficiente veiculo
de comunicação. A forma arquitetônica marca e identifica o negócio e traduz a postura da

empresa diante do mercado. Essa carga simbólica incorporada à identidade da empresa passa
a ser um instrumento estratégico na acentuação da Marca e na afirmação comercial no mundo
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globalizado. Dessa forma o visual influi na esfera de decisão do usuário dentre as opções de
mercado, especialmente no segmento bancários altamente competitivo, os consumidores
avaliam o ponto-de-venda quase em conjunto com os produtos (BLESSA, 2003). A unidade
visual contribui para a construção da imagem do Banco do Brasil. Seus edificios, instalações
devem refletir os seguintes conceitos básicos da instuição: tradição, solidez e modernidade.
A tradição e solidez são traduzidas pela sobriedade formal e cromática da edificação

e pela aparência de organização dos ambientes internos. A modernidade é traduzida pelas
identi fi cações visuais externa e interna (suas cores, materiais e forma) e pela intensa
informatização dos serviços. Ambos obedecendo aos padrões de atendimento

e layout

previamente estabelecidos.
Quanto ao ambiente fisico externo o Banco do Brasil busca a integração com o
contexto urbano e a adequação à orientação solar, apresentando is agencias, através de
normas, as orientações quanto a forma, estilo, linguagem, fachadas, sinalização externa,
estacionamento, entre outros.
No ambiente fisico interno existe uma hierarquização visual, com destaque, através
do layout, das figuras arquitetônicas importantes no espaço da agencia (sala de autoatendimento e a plataforma de atendimento). Os demais elementos arquitetônicos sat)
neutralizados e comporão o fundo (suporte e complemento para os elementos que se pretende
destacar).
0 layout é considerado o elo de identificação das agencias. Ele permite: uma
confi guração visual unificada; a definição de cada setor das unidades, identificando os fluxos

e os serviços oferecidos; o crescimento das Areas de trabalho, quando necessário e;
distribuição do atendimento de clientes.
0 layout orienta as agências, quanto a vários aspectos fisicos:
a) pisos - que devem ser claros, de fácil manutenção e adequado a região;
b) paredes — onde devem ser usados as tonalidades de cinza claro ou branco,
buscando caracterizar as superfícies como suporte visual dos demais elementos
da agencia;
c) esquadria e forros;
d) iluminação — que possam contribuir para neutralidade e uniformidade do teto;
e) ar condicionado;
f) mobiliário e equipamentos;
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g) sinalizações internas e de segurança — que tem como objetivo informar,
esclarecer e direcionar o fluxo de clientes e usuários nas dependências do Banco;
h) suportes expositores de merchandising.
Todas as agências devem obedecer aos padrões fisicos previamente estabelecidos
pela Diretoria de Marketing e Comunicação e a Diretoria de Arquitetura e Engenharia.

4 1 0 merchandising nas agencias do Banco do Brasil
0 merchandising é uma técnica de exposição e apresentação de produtos utilizada
para criar impulsos de compra. As instituições financeiras utilizam o material de comunicação
para criar esse impulso, uma vez que seus produtos são intangíveis. Para produzir uma
"conversa de venda que desperte o impulso de compra nos consumidores", são utilizadas as

próprias embalagens, os expositores, os equipamentos, os pontos-de-venda e pontos
promocionais, entre outros (BANCO DO BRASIL, 2004). Como citado por Blessa (2003),

poderíamos dizer que o merchandising é qualquer técnica, ação ou material usado no pontode-venda que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços,
com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores.
Denomina-se ponto-de-venda o local onde determinado produto ou serviço é exposto
habitualmente para a venda, e ponto promocional o local onde determinado produto e serviço
6 exposto temporariamente com o objetivo de incrementar as vendas.
0 merchandising nasceu com o auto-serviço, no qual o vendedor não está
fisicamente presente, merchandising é portanto, a venda sem palavras, e deve ser utilizado
como ferramenta capaz de tornar mais rentáveis as operações nos canais de marketing. Para
que isso aconteça, é necessário:
a) utilizar, nos pontos-de-venda, técnicas criativas de merchandising, capazes de
interferir na decisão do cliente, de modo a incrementar os negócios;
b) disponibilizar produtos, garantindo a sua competitividade em termos de preços e
beneficios;
c)

manter, nos ponto-de-venda, pessoal capacitado para a venda de produtos;

d) manter, o material de merchandising suficiente e adequado ao público-alvo;
e)

zelar pelo estado e apresentação do material em exposição.
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4.7.1 Gerenciamento e regras de utilização de merchandising
O gerenciamento do merchandising é centralizado e de responsabilidade da Diretoria
de Marketing e Comunicação que apresenta como funções: planejar

o trabalho de

merchandising do Banco do Brasil e acompanhar a sua execução, orientando para a correta
utilização de materiais de apoio à venda; monitorar, permanentemente,

o ambiente de

negócios para subsidiar decisões a respeito de técnicas criativas e adequadas de
merchandising e; cuidar para que as informações para o gerenciamento do merchandising,
bem como aquelas geradas nos canais de distribuição, estejam integradas ao programa de
Arquitetura de Informações do Banco do Brasil.
As ações de merchandising nas agências se traduzem pelo gerenciamento do uso dos
elementos básicos do merchandising, que são os suportes expositores e as peças publicitarias.
Esse gerenciamento consiste da colocação e retirada ordenadas das peças publicitárias nos
respectivos suportes expositores.
0 Banco também precisa manter permanentemente expostos ao cliente, dois tipos de
comunicações oficiais, em decorrência de determinação legal ou por for -0 contratual. Os
decorrentes de determinação legal são:
a) cartaz de tarifas — pessoa fisica;
b) cartaz de tarifa — pessoa jurídica;
c) cartaz de taxas de cambio — especifico para agências que operam com cambio;
d) cartazete de taxa de juros de cheques especiais;
e) cartaz constando situações que implique a recusa na recepção de documentos
(cheques, bloquetos de cobrança, fichas de compensação e outros) ou na
realização de pagamentos.
Os comunicados que devem ser expostos por for -0 contratual são:
a) cartaz com períodos de pagamento do pasep;
b) cartaz com cronograma anual de pagamento de beneficios do INSS
A exposição das peças publicitárias nos ambientes de atendimento do Banco do
Brasil obedece a critérios que garantem a efetividade das ações de merchandising em termos
de melhoria de rendimento das ações de comunicação integrada, a partir da atração de atenção
dos clientes e usuários, criando impulsos de compra e contribuindo para atingimento dos
objetivos e metas mercadológicas e institucionais do conglomerado. "Uma boa exposição tem
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muitas vantagens, pois facilita a compra, economiza tempo, lembra necessidades e quebra a
monotonia" (BLESSA, 2003).

Quadro 03 - Critérios para a exposição de peças publicitárias nas agências BB

Critério 1 — Quanto ao

Cada ambiente de atendimento deve contar com, no

número de peças

máximo três tipos de peças publicitárias por vez, a fim de se

publicitárias

evitar a poluição visual e melhor atrair a atenção dos clientes;

Sintonia com a(s) campanha(s) de comunicação, que
estiver (em) vigorando no momento (cartazes, "banners -,
folderes e filipetas devem ser referentes aos mesmos produtos
ou serviços ou a produtos e serviços afins), cuja finalidade
seja o lançamento de produtos e serviços ou o incremento das
vendas dos produtos e serviços atuais;

Critério 2 — Quanto a
escolha de peças

Produtos e serviços priorizados para divulgação e venda
nos eventos patrocinados pelo banco;

publicitárias

7-> produtos e serviços priorizados para cada segmento e
mercado de atuação do Banco do Brasil, sempre levando em
consideração

o

respectivo ambiente de atendimento;

segmentos de atuação do Banco do Brasil, devem observar as
especialidades e potencialidades de cada praga.
..,

.

. _

..

n e. intranet fianco o Hrasil — acesso junho /200 4

definição da quantidade de peças publicitárias, inicialmente encaminhadas às
agências, leva em consideração critérios definidos pelos gestores de mercado que, por sua
vez, consideram os percentuais de base de clientes, número de transações, entre outros
critérios. 0 sistema de merchandising tem como gestor a Diretoria de Marketing, nas areas de
auto-atendimento e atendimento das agências a responsabilidade é do Supervisor de
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Atendimento, ou em caso de inexistência desse cargo, cabe ao Gerente de Expedição reponder
pelo atendimento. 0 funcionário encarregado pelo merchandising tem como atribuições:
a) cuidar da localização dos suportes expositores;
b) cuidar das condições de apresentação do material;
c) organizar a folheteria nos suportes expositores;
d) consultar diariamente o sistema de Marketing para: verificar a validade das peças
em exposição, identificar as peças publicitárias que devem ser expostas, tomar
conhecimento das ações de merchandising em curso;
e) requisitar ou devolver peças publicitárias, quando for preciso;
f) dar conformidade ao recebimento de folheteria.
Por força da legislação, para otimizar os recursos e para garantir a unicidade da
comunicação, a produção de peças publicitárias de qualquer natureza é uma atribuição
exclusiva da Diretoria de Marketing e Comunicação. Valendo-se de agências de propaganda,
contratadas na forma da lei, para desenvolver suas ações e seu material de publicidade.
vedada is demais unidades administrativas e is dependências do Banco a produção ou
confecção de peças publicitárias de qualquer natureza.
Somente é permitida a exposição de peças cadastradas na Diretoria de Marketing e
Comunicação, sendo proibida a exposição de peças publicitárias de terceiros, em ambientes
de atendimento e de auto-atendimento das agencias, sem que haja autorização expressa da
mesma.
Denomina-se obrigatória a utilização de suportes para exposição das peças
publicitárias, não podendo ser fixadas em pilastras, vidros, janelas, guichês de caixa e portas
de elevadores. Os suportes expositores utilizados não devem ser expostos ao público contendo
qualquer tipo de avaria, manchas, riscos, amassados, etc. Em caso de danos ou de perderem a
validade é obrigatório o expurgo e a baixa no sistema.

4.7.2 Elementos básicos do merchandising nas agencias
Como já visto, o merchandising nas agencias do Banco do Brasil se constitui no uso
de elementos básicos que sic) os suportes expositores e as peças publicitárias.
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As peças publicitárias são as diversas formas de comunicação e exposição utilizadas
para despertar em clientes e consumidores o impulso de compra de produtos e serviços.
Possuem diversas formas e é permanente a procura de novas idéias que consigam maiores
resultados. 0 composto de peças publicitárias do Banco do Brasil é formado pelo:
a) Folder - folheto publicitário constituído de uma ¡mica folha com uma ou mais
dobras;
b) Filipeta - espécie de panfleto pequeno, promocional e barato;
c) Cartaz - qualquer mensagem publicitária gráfica impressa em papel ou pintada
diretamente sobre a madeira, metal ou outro material;
d) Cartazete - tipo de cartaz com pequenas dimensões, geralmente utilizado nos
pontos-de-venda de produtos e;
e) Folheto e Banner.
Suportes expositores são materiais utilizados para exposição das pegas publicitárias.
Assim como as peças publicitárias, possuem variados tipos e é constante a busca de novos
modelos que possam, ao mesmo tempo, ter custo menor e maior funcionalidade na exposição
de peças publicitárias. 0 Banco do Brasil utiliza em suas agências os expositores que citados
a seguir.

4.7.2.1 Porta cartaz de parede/ horizontal

0 porta-cartaz de parede é padronizado no formato horizontal, para a
montagem em áreas de atendimento amplas. Deve ser utilizado em locais
estratégicos, observado sempre o fluxo de clientes. Prioritariamente, devem ser
utilizadas as paredes mais visíveis aos clientes (exceto de vidro) tais como:
plataforma de atendimento, bateria de caixas, áreas de circulação ou espera de
clientes, áreas de auto-atendimento e corredores.
0 porta-cartaz de parede horizontal deve ser colocado seguindo as instruções
de altura, alinhamento e distância entre porta-cartazes impostas pela Diretoria de
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Marketing e Comunicação.

Figura 03— Porta-cartaz de parede/ horizontal
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004

4.7.2.2 Porta-cartaz de parede/ vertical

0 porta-cartaz de parede padronizado no formato vertical é destinado a todas as
agências. Deve ser utilizado em locais estratégicos, observado sempre o fluxo de clientes.
Prioritariamente, devem ser utilizadas as paredes mais visíveis aos clientes (exceto de vidro)
tais como: plataforma de atendimento, bateria de caixas, areas de circulação ou espera de
clientes, areas de auto-atendimento e corredores.
Para a fixação do porta-cartaz, as paredes devem estar limpas e livres de quaisquer
outros modelos não-padronizados de porta-cartazes e peças publicitarias, de quadros artísticos
ou fotografias, independentemente da origem.

Figura 04— Porta-cartaz de parede/ vertical
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004
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4.7.3.3 Porta-cartaz de pedestal
O Porta-cartaz de pedestal é uma peça com face dupla para a colocação de dois
cartazes no formato vertical. Sua utilização deve ser preferencialmente em espaços com
grande perspectiva visual ou quando não houver parede para fixação.

Figura 05— Porta-cartaz de pedestal
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004

4.6.2.4 Porta-cartaz e folder
0 porta-cartaz e folder é uma peça conjugada, constituída de um porta-cartaz no
formato vertical, e um porta-folder com três bolsas. Deve ser colocado em locais estratégicos,
dando prioridade á entrada das areas de circulação de clientes, tais como: plataforma de
atendimento, filas das baterias de caixas, áreas de espera de clientes e Areas de autoatendimento.
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0 cartaz e os folderes expostos em um mesmo porta-cartaz c folder devem apresentar

os mesmos produtos ou produtos afins.

Figura 06— Porta-cartaz e folder
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004

4.6.2.5 Porta-folder de mesa

0 porta-folder de mesa é confeccionado com uma bolsa transparente e com uma

dobra na parte superior para encaixe nas mesas de atendimento e mesas guichês das agências
Sua manutenção deve ser feita diariamente e de forma a evitar a utilização de exemplares
diferentes num mesmo compartimento.

Figura 07 - Porta-folder de mesa
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004
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4.6.2.6 Porta-folder c porta-cartazete de biombo
0 porta-folder de biombo é confeccionado com duas bolsas sendo a parte frontal
transparente e incolor. Já o porta-cartazete de biombo tem formato vertical, mas sua parte
frontal também é feita de acrilico transparente. Devem ser utilizados exclusivamente em
terminais de auto-atendimento, fixados no biombo (divisória que separa os terminais), e
devem também privilegiar a divulgação de produtos cuja decisão de compra possa ser
determinada no terminal de auto-atendimento, devendo-se evitar a utilização de exemplares
diferentes num mesmo compartimento.
Quando os terminais de auto-atendimento estiverem inoperantes ou com outro tipo
de problema, o porta-cartazete e porta-folder podem ser utilizados para veicular relação dos
terminais mais próximos.
A manutenção deve ser feita diariamente e de forma a evitar a utilização de
exemplares diferentes num mesmo compartimento.

Figura 08— Porta-folder e porta-cartazete de biombo
Fonte: Intranet Banco do Brasil acesso junho/2004
—

4.6.2.7 Porta-folder nove bolsas

O Porta-folder nove bolsas é confeccionado com nove bolsas, em acrílico
transparente e incolor. Deve ser escolhidos locais estratégicos para a colocação, observando
sempre o fluxo de clientes e usuários e, visando evitar a poluição visual e melhor atrair a
atenção de clientes e usuários, adotando a mesma disposição dos folderes, na horizontal ou
vertical.
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Figura 09- Porta-folder nove bolsas
Fonte: Intranet Banco do Brasil acesso junho/2004
-

4.6.2.8

Porta-banner

0 porta-banner é uma peça desmontável que deve ser utilizada somente para a
fixação de banners produzidos pelo banco por ocasião de campanhas e promoções especificas,
devendo ser guardado fora dessas oportunidades. Também pode ser utilizado para identificar

o Banco em eventos realizados fora de suas dependências.

Figura 10- Porta-banner
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004

65

4.6.2.9 Porta-estandarte

0 porta-estandarte é um pedestal que destina-se a colocação de peça produzida para

campanhas ou promoções especificas, fora dessas oportunidades o mesmo deve permanecer
guardado.

Figura 11 — Porta-estandarte
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004
4.6.2.10 Quadro de avisos

0 quadro de avisos é um totem autoportante para exposição de tabela de tarifas e

para veiculação de mensagens oficiais que o Banco precisa divulgar como taxas de cheques
especiais, cronograma de pagamentos e outras mensagens e comunicados de interesse da
clientela.

Figura 12 - Quadro de avisos
Fonte: Intranet Banco do Brasil — acesso junho/2004
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4.6.2.11 Enxovais de peças publicitárias
Outro tipo de material utilizado nas agência são os enxovais de peças, específicos
para os segmentos do mercado piimizado pelo Banco, da seguinte forma:

a) peças para exposição no ambiente da agência, voltadas para pessoas fisica e
jurídica;

b) peças para exposição em ambientes específicos, tais como: agências em
universidades, salas de agronegócios e agências de perfil rural, salas do
empreendedor e agência de negócios internacionais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

0 presente estudo foi realizado através de metodologias qualitativas de coleta de
dados, pesquisa documental e observação livre, com embasamento bibliográfico e estudo de
caso, e buscando abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do
foco do estudo através da triangulação de dados.
Como objetivo geral da pesquisa procurou-se identificar e analisar os processos de
merchandising e sua utilização nas agências do Banco do Brasil S.A. da grande
Florianópolis, no primeiro trimestre de 2004. Para isso, objetivos

específicos foram

incorporados. A seguir, seguem os objetivos específicos com suas considerações:

Objetivo a) identificar os processos de merchandising utilizados atualmente nas empresas
Com a identificação dos processos de merchandising, que as empresas vem
adotando em seus pontos-de-venda, pôde-se perceber que o merchandising é uma poderosa
arma mercadológica. Utilizando-se de técnicas divididas em três grupos: comunicação, onde
procura-se maior visibilidade de indicações, preços, vantagens à informar, produtos
oferecidos em tablóides e em malas diretas e na elaboração de materiais de ponto-de-venda;
exibição e ambientação de linhas, através de ambientações externas, internas, promocionais
e institucionais, e; exibitécnica, com exposições por associação, produtos impulsores,
demonstração e degustação, disposição de produtos e de tipos variados de materiais de
ponto-de-venda o merchandising procura colocar no mercado o produto certo, na hora certa,
no lugar certo em quantidade e preço certo, de maneira que proporcione informação e
melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e
influenciar a decisão de compra dos consumidores.

Objetivo b) relacionar os aspectos de merchandising nos pontos-de-venda que podem
influenciar as vendas
0 merchandising é hoje uma ferramenta muito importante para o sucesso dos
produtos e empresas, proporcionando maior giro nos estoques, bem como atraindo e
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vendendo mais por clientes, baixando os custos operacionais, aumentando o índice de
rotação dos produtos e obtendo maiores lucros.
Para um merchandising eficiente é necessário o completo conhecimento do
consumidor, seus gostos, preferências, exigências e necessidades, aliados a um ambiente de
loja agradável e que faça-o sentir-se bem. 0 ambiente de ponto-de-venda e seus aspectos
físicos também são importantes, principalmente nas empresas prestadoras de serviço, pois
como não existe avaliação física do próprio produto a imagem do serviço resume-se a
imagem da empresa, que em grande parte é construída no ponto-de-venda.

Objetivo c) identificar, descrever e analisar a adoção de merchandising nas agências do

Banco do Brasil S.A.
Na utilização do merchandising no Banco do Brasil S.A., pode-se perceber que
devido a sua imensa estrutura e a grande quantidade de pontos-de-venda, A utilização de
merchandising nas agências do Banco do Brasil é caracterizada pelo estilo padronizado,
formalizado, que beneficia o controle do que é apresentado, e que consegue passar aos seus
clientes uma imagem de segurança e organização que são características indispensáveis para
uma empresa do setor bancário.
Todas as ações de merchandising são estipuladas pela Diretoria de Comunicação e
Marketing, que utiliza agências de publicidade contratadas na forma de Lei, para o
desenvolvimentos das ações de merchandising e elaboração das peps publicitárias, sendo de
responsabilidade das agências apenas a colocação e retirada ordenadas dos elementos básicos
de merchandising, que são as peças publicitárias (folder, banner, filipeta, folhetos, cartaz e
cartazete) e seus respectivos suportes expositores.
Desta forma, considerando as limitações e as propostas deste estudo, pode-se
concluir que o merchandising é uma atividade em ascensão, mas que ainda necessita de
estudos aprofundados. 0 Banco do Brasil, assim como muitas empresas, tem consciência da
importância do merchandising, mesmo sendo aplicado de maneira simplificada para garantir a
padronização e consequentemente o controle dessas atividades. Por outro lado, a rigidez dos
processos organizacionais refletidos também no merchandising utilizado pelo Banco, impede
a flexibilidade na utilização desta técnica nas diversas regiões do pais.
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GLOSSÁRIO

Auto-serviço — sistema de vendas no qual o consumidor tem acesso direto ao produto.
Back Light — peça dotada de iluminação interna que apresenta mensagem e/ou imagem
Balcão de degustação — stand que tem como objetivo dar conhecer ou divulgar de forma
personalizada um produto apresentado por um promotor ou demonstrador

.

Bandeirolas — conjunto de cartazes pendurados em varal para decoração do ponto-de-venda
Banner — peça impressa em material rígido ou flexível, para ser fixada verticalmente.
Blister — apresentação de um produto embalada entre o suporte de undo e uma estrutura de
plástico transparente, permitindo a visualização do mesmo
Botton — peça promocional em forma de broche, que pode ser produzida em diferentes
formatos.
Broad Side — Folheto destinado ao público interno e intermediário (distribuidores e
varejistas) apresentando o produto e a sua campanha de comunicação.
Cartaz aéreo — cartaz produzido em qualquer material destinado a ser pendurado no alto
dentro do ponto-de-venda.
Cartaz de ponto-de-venda — peça impressa em papel ou outra superficie, apresentando
mensagem e/ou imagem para ser fixado no ponto-de-venda.
Cartazete — cartaz menor de diversos formatos, geralmente utilizados em ponto-de-venda.
Catálogo — material destinado a ilustrar os produtos/serviços que a empresa disponibiliza
aos clientes
Cesto (container) — peça normalmente construída em metal para acondicionamento e
exposição de produtos no ponto-de-venda.
Check stand — prateleiras pequenas utilizadas para exposição de produtos nas saídas de
caixa do ponto-de-venda.
Corner — conjunto de elementos de apresentação de uma marca ou de uma linha de
produtos, formando uma mini loja dentro do ponto-de-venda.
Displays — qualquer elemento destinado a promover, apresentar, expor, demonstrar e ajudar
a vender o produto ou serviço, podendo ser colocado direto no solo, vitrine, balcão e
gôndola.
Gôndola — prateleiras utilizadas para exposição dos produtos no ponto-de-venda.
Ilha — exposição dos produtos permitindo acesso por todos os lados.
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Inflivel — peça feita em material plástico flexível e hermético, que deve ser enchido de ar e
tem impressas ou pintadas mensagens e/ou imagens.
Layout — disposição dos espaços em ponto-de-venda.
Letreiro — denominação nominal ou simbólica de uma marca comercial afixada na parte
externa do ponto-de-venda.
Luminoso — peça de comunicação iluminada, contendo texto ou imagem para utilização
interna ou externa no ponto-de-venda.
Móbile — peça promocional aérea sustentada por fios.
Panfleto — material impresso destinado à promoção e larga distribuição, geralmente
produzidos em pequenos formatos.
Papel ou plástico de forração — utilizado para forrar base de ilhas e pilhas ou pontas de
gôndola.
Sampling — versão reduzida do produto distribuída gratuitamente aos consumidores para
motivar a experimentação.
Stand — espaço construido especialmente para receber clientes e expor produtos.
Stopper — peça publicitária que se sobressai perpendicularmente A. prateleira ou gôndola.
Vascas — expositores para hortifruti-granjeiros, cam concepção ergonômica ao uso para
supermercados.
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